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האלו  הספרים מעלות אודות ישראל גדולי  דברי

äìäúìå íùì òãåðä õéìîå ø÷åçä øøåùîä äùòå ìòô øùà õøàá úåìòôî åàøå ïëì" [à]

íéãñåéî íéøàåôîä åéøåáéçá ,ì"öæ ìæéåå õøéä éìúôð ä"åî ,õøà éåö÷ ãò íéøáòä úåðçî ìëá

äìá÷ä éðãà ìò1åéúåöéìî ,åîø äî åéðåéòø ,ìúôð íäá ïéà ,äöéìîä éôåé éëøã ìò íéøáãðå

'åëå åøãäð äî

עטלינגען, יעקב חחחחחח הרב

רבנו  ספרי לכל בהסכמתו  לנר", "ערוך  מחבר

øùé úøàôú" øáçî ,õéùôéì ìàøùé áøä [á]åøåàéáá áúåë ,äðùî éøãñ úùù ìò "ìà

úåáà ìòע פסקא ג  éúéùòו)"(פרק ïëå ,'ïåðáìä ïéé' ìù ãåñéä ìò éúéðá åæ äðùî ùåøéô ìëå"

."íééúîàå ãàî íéáøò íäãî ,éùåøéô ãåñéì åéøáã éúçðäù ,åæ úëñîá íéøáã äîëá

ìò åøåàéáá åéøáãî àéáî í"éáìîä [á]éìùî(א åë(פרק  ,à äéòùé ìòå ãé(מלים), ,æé ;

"øéàéו)"(רנה  åøôñá ïëå .è ,ç äéîøé ìò ïëå .äéòùéì åúçéúô óåñá ïëå ,ãé ,âñ ïëå ;áë ,ñ ,

"øåà(התהלך הלך, (ערך:

ãî àéáî á"éöðä [â]åðáø éøá הנצי ח "(עמק עט)"ב, דף ג

éùàø åðúð øáëå" [ã]"íãå÷î ñôãðù ,ìåòð ïâå ïåðáì ïéé åøôñ ìò íúîëñä øåãä éìåãâ

י  שאוועלהרב אב"ד שטרן, זכריה כווכ וסף

סד) פסקא  השדה, פאת כללים, חמד, (שדי

àåä ïàë ìæééå ä"ðø ìù åøåàéá" [ä]"äæ ÷åñô éùåøéôáù áåèä

הירש,הר  רפאל  שמשון ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן ב

קצז עמ' ויקרא , על מקומות )בביאורו  ט ' בעוד רבנו  מדברי ציט (ועוד

ôñá âøåáðì÷î éáö á÷òé áøä [å]÷äå áúëä" åøíéîòô 56 å"ðø éøáã àéáî "äìá

ù"ùøä [æ] שטרא שמשון àîåéשון)(ר' ìò åðåéìâá åéøáã àéáîע äðùîäב)"(ג ìòå בתרא (בבא

מ "פ  א)"ח

ã àéáî úåéç õ"øäî [ç]åéøá מהר כתבי ח "(כל חיות , תקו)"ץ לעמ' בהערתו בקורת, אגרת ב

ìãà ïáåàø äçîù áøä [è],ïàî(המסילות ùåøéúä(מחבר åøôñá(326 עמ' החכמה, (אוצר

îééäñãìéä ìàéøæò áøä [é]ø484)"(שו עמ' החכמה, אוצר – כה טו, יתרו , פרשת על ת,

המסורת 1. כלומר 
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ð ìåàù óñåé áøä [àé]ïäàæðúשו ומשיב)"(מחבר שואל úåãâàäת  øåàéá ìò åøôñá על)

א) לד, ïç"ברכות  çåø"á åðáø éøáã àéáî

îä ñçðô áøä [áé]ééç óåñá à"øâä ìöà ãîì àåäå] "äòáâä ùàø" øáçî ,÷öàìàôî ãéâ

"äãåäé èáù"á åðáø éøáã àéáî [äðù éöçë êùî à"øâä(ו א, משלי .(על

øìãà ïúð áøä [âé]" לגר (מחבר "נתינה של בתוכנה  התרגום, על החכמה " 188)"אוצר עמ' ,

"íéãéñç úðùî" øôñá [ãé]ïåëî ì"åäù 'ãäî ,é÷éø éç ìàåðîò 'ø ìåãâä ìáå÷îä ìù

à"øâä תשס á'ו)"(שנת ÷ìç óåñá" ט)תולדות(בקונטרס עמ' "øéàî áøä éôî úåãò åàéáä

ìò å"äðø øåàéá úà ììä à"øâä éë" :à"øâäî òîùù úåáø íéðù à"øâä úà ùîéùù øðñééø

ì"ëò "äô-ìòáù äøåúî íéáø íéðéã íéáåúëä éèåùôî çéëåäì õîàúäù ìò àø÷éå

å÷ú éøçà åéç åìà ìë,ùéì÷ôì à"ø åãéîìú ïëå] .åéúåîùàä úà åçãå "äãåäéá òãåð"ä úô

åðáø éøáã àéáä äáäàî äáåùú ú"åù øáçî ,âàøôá äãåäéá òãåðä ìù åîå÷î àìîî

.[åéúåùøãá

ú÷åìçîä ìòïééò ,úîàá éàëæ åðáø úàæ ìëáù øàáì ùéù äîå ,åøåãá åðáø ãâð äî÷ù

.15-17 'îò "ïåðáì ïéé"ì åðàåáî
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מבוא 
úôù éáäåà éðôì ,äøåúä éãîåì éðôì ùéâäì íéîùáù åðéáà éðëéæ åá ,äæä íåéä ø÷é äîë

áøä òãåðä ÷éãöä ìù íéø÷é íéðéðô íäéðôì òéöäì ,úåáåè úåãîå øñåîä éááåç éðôì ,åðùã÷

äîë åúåà åöéøòä äîë åðèøôå ,åçáùá åðëøàä øáë "ïåðáì ïéé" ìù àåáîá .ìæééå õøéä éìúôð

øâððéìèò á÷òé áøä íäéðéá ,åøåã éðá éìåãâî" לנר (מחבר ùøéä,)"ערוך ìàôø ïåùîù áøä ïëå

ìù úåáø úåøùò ãåòå ,"äìá÷äå áúëä" øôñ øáçî ,úåéðùîä ìò "ìàøùé úøàôú" ,á"éöðä

ìù äàìôð úåîã åéðôì äàåø ãéî åéøôñá ãîåìä äøåú ïá ìë ,äæ éãòìáî íâå .äøåú éìåãâ

.íùä úàøéá ÷áã ,úîàä áäåà ,øùé íãà

äáøäå [àîæåâ éìá äæå] íé÷åñô úåàîì ,íéèåùôå íéøùé ,íéùãç íéùåøéô ùé åìà íéøôñá

øñåî éøáã ùé åìà íéøôñá ïë .íéîñøåôîä íéùøôîä é"ò åéðôì åøîàð àìù íéøáã íäî

ìù úåáéúð íéñìôî íä "áìä ìà íéñðëð áìä ïî íéàöåéä íéøáã" úðéçááå ,íéîù úàøéå

.áì úîåùúá åéøáãá ãîåìä ìëì äáâùð úåøøåòúäå úåøùé úåëøãä

ïéçáäì ùé àìà ,íúåòîùîá ùîî íéäæ úåîùå íéùøù ùãå÷ä ïåùìá ïéà éë ãîìî åðéáø

äàá äìîå äìî ìë àìà ïåùìä-úøàôú íùì àø÷îá íéìåôëä úåðåùì åàá àìå .íäéðéá

.äìîå äìî ìëì úåéðåéòø ïëå úåéøñåî úåéåòîùî äìâ êë êåúî .ãøôð øáã ìò ãîìì

ìò åøåàéá àéä êëì úåãò .äëìää éùøãî ìëå ãåîìúä ìë òãéå ,ìåãâ ïãîì äéä åðéáø

"ïåðáì ïéé"ì åðúîã÷äá åðåùì åðàáä ,ãàî çáéù õéùáééà ïúðåäé éáø åáøå åøåîù ,àø÷éå

(25 .(עמ'

àìà .úåöéìî ïàë ïéà íâ .íéìåôìô ïàë ïéà .úåôéøç úåùøã ïàë ïéà .ïèùô äéä åðéáø

.åéøåàéáå åéúåáùçî-Cìä ,äîéòð äçéùá åîë ,ì÷ ïåðâñá øéáñî åðéáø øòåð éðáì êðçî åîëÅÆ

íâ .úåàø÷îä úà åðì øéáñî ,ìåãâ äçîåî äéä íäá ,ùãå÷ä ïåùì éùøùá åéúåøé÷ç áâàå

åìà íéøôñî äðäð í"éáìîä(א פרק משלי, על בביאורו  מוזכרים  .(והם 

"øôù éøîà" úéùàøá øôñ ìò úåðùøô øôñ áúë íâ åðéáøע ליק ,"(נדפס בעיר בנו, י

îàתרכח-תרלא) øñåç éðôî íðîàóåñ ãò êùîää .àøéå úùøô óåñ ãò ÷ø ñéôãä íééòö

íéìùåøéá éîåàìä íéøôñä úéáá íéîìéôåø÷éîä øãçá àåä íâ àöîð ,éçéå úùøôמספרו)

(43930.äøåúä éãîåìì úìòåúå úåùøìå ñåôãì àåä íâ àáåé é"ùä äöøé øùàëå

"äîìù úîëç" ìòù "ïç çåø" åøôñá íä éøä ,ãàî äáøä åðéáø øàéá "úåîù" øôñ ìò íâ

תק  תרמ "(ברלין, ורשא íéøôñ"ח)"מ; ã÷ò úéá" ïééò ãåò øåàì(ח-740). åàöéù íéøåöé÷ä éøôñ ìò

úéöéìîä åøéù úà øéëæäì ùé úåîù øôñ ìò åéøåàéá ïéðòá ïë .äæä øôñäî(עמוד 1342)éøéù"

"úøàôú תקמ ברלין, ראשון בדפוס חלקם חלקים , ת"ט-תקס "(בששה  בורשא וכולם  (ראה "ר-תרמ "ב, ג 
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ספרים" עקד ש-1257)בית  ערך "ãòå äùî úãéì æàî ìàøùé íò úåãìåú øàúî äæ úôåî-øéù .

.úåîù øôñá úåàø÷îä úà øàáì íéáø íéùåãéç åá ùéå ,éðéñ øä ãîòî

úúùøîá ïééðåòîä ìëì íéàöîð ì"ðä íéøëæåîä íéøôñ ìë èòîë ä"æòá(אינטרנט)øâàî"

.íéìùåøéá éîåàìä íéøôñä úéá ìù "íé÷åøñä íéøôñä

"ïåðáì ïéé"ì úîã÷äá øàåáîù åîë ,äøåúä úåéîéðôá íâ ÷ñò åðéáø(23-24 .(עמ'

â"ñùú 'ãäî ,"ïåðáì ïéé"ì äîã÷äá ïééò ,åãâð äîë å÷ìçù ú÷åìçîä ïéðò ìò(22-23 .(עמ'

.ïìäì àáåîä "øáçîä åðáø ïéðòá àåáî"ä ïëå

úåðìáñ åì ùéù éî ìáà .áèéä øéáñäì åúåöøá ,ïåùì êéøàî àåäù åðéáø ìù åðåðâñ

úå÷áãáå äàøéáå äáäàá ä"á÷ä úà ãåáòì ãàî íã÷úé äæ é"òå .íéø÷é íéðéðô àöîé äéåàøä

.ùãå÷-úåàø÷îáù úåöéìîäî äáøä áèéä ïéáäì äëæé ïëå äéåàøä

זה  ספר בעניני
î åððäù åìà ãé éáúëäéøôñá íéðåîèå íéðåôñ åéä ,äøåúä éááåç øåáéö éðôì íéàéá

áø ïîæ äá÷ñåîá úéîåàìä תקס בשנת נפטר 1805)"(המחבר íåìéöה , ùéå 'úé íùä äùò ãñç .

.47899 øôñî ,íéìùåøéá éîåàìä íéøôñä úéá ìù íéîìéôåø÷éîä øãçá íéáúëäîíúåùøá

.åìà íéîåìéö ìù ÷úòä åðâùä éîåàìä íéøôñä úéá ìù íâå äá÷ñåî úééøôñ ìù íâ äáéãàä

.åñôãð íäî ÷ìç ÷øù íéøôñì äîìùä ùé íäá

"ìåòð ïâ"(הנרדפים והשרשים הקודש, לשון יסודי íé÷ìç(לבאר 'á שוב תקה -תקכו ; (אמשטרדם ,

תקס  תקפ "לבוב וינה  תקצ"ו; ורשה תרי "ט; ורשה שוב תרל "ח; וילנה ב)"ח;

"úåãîä øôñ"(האדם נפש במדות  תקמ (חקר .ו)"(ברלין,

íäéìò óéñåäù éðôî åà íééòöîà øñåç éðôî äàøðë ,í÷ìç ÷ø åñôãð åìà íéøôñ éðù

åìà íéøôñ úîìùä .íúîìùäì åéùëò äæ åðéëæù åð÷ìç áåè äî åðøùàå .íúñôãä éøçà

íìåòî åñôãð àì äðåùàøì øåáéöä éðôì íéàéáî åððäù הנ 1-125)"(במיקרופילם  עמ' "øôñל ïëå ;

íìåòî ñôãð àìù éòéáø ÷ìç "úåãîä הנ 127-175)"(במיקרופילם עמ' .ל

ïâ" ìù ïåùàø úéáá éë ."ìåòð ïâ" ìù éùéìùä ÷ìçäî úö÷î ïàë åðàöî é"ùä úøæòá

"ùøç"å "õòé" àùåðá äáçøäá ïã éë åðéáø øéëæî ,'ç ïåìç óåñå ,'æ ïåìç úìéçú ,á øãç ,"ìåòð

.ïàë íéôéñåî åðàù äîî äéðù ä÷ìçîá ïàë úàæ ìë åðàöî äðäå .éùéìùä ÷ìçá

úåîùäî äîë øåàéáá "ïåðáìä ìãâî" øôñá áúëù äîî úö÷î ïàë íéàéáî åðà ïëå

íéôãøðä(1-54 עמ' ã"ç(במיקרופילם , "úåãîä øôñ"á éøäù א'). חלון יז  øàéáù(פרק  åðáø áúë

.åðéãéì òéâä àì äæå ."úøàôú" íù "ïåðáìä ìãâî" øôñá
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.øáòá øáë ñôãðù äî íâ ììåë ,"úåãîä øôñ"å "ìåòð ïâ"î åðéãéáù ìë ïàë íéøéãäî åðà

"äðåîà éðéðòá äçéù" :ïàë íéàéáî åðà ïéà הנ במיקרופילם 178-203)"(שם , עמ' ל

"ïéã øå÷ç" åøôñ ä"æòá ïàë íéøéãäî åðà ïëåקבלת לפי ועונש, שכר בענין (מחקרים

תקעהקדמונים) .ט)"(וילנא,

úîàå íåìù éøáã" åðéáø ìù åúøáåç(חינוך בעניני מכתבים  ïéìøáá(ד' øåàì àöé ב,"(תקמ

דף) 18"ìàøùé úéáì áåè áø" דף)"(תקמ 21 èôùî"ב, ïéò" דף)"(תקמ , 48 äðòîד àéäå "úåáåçø" ,

ïåùàøä åáúëî ìò íéøòøòîä ìà דף)"(תקמ 77 úåãìåúח éååéìá ,áåù øåàì äàöé åæ úøáåç .

ïîìåù ïîì÷ áøä åãéîìú é"ò øáçîä תרמ דף)"(ורשה , 390 .ו,

íéãåîéì äôé÷î äðåùàøä ."íéäåìà úøåú" ùéå "íãàä úøåú" ùéù åðéáø òéöä åæ úøáåçá

äéðùä ìáà .úåîåàä ìë úìçð àéäå .äøáçáå íãàë áåè íãà àäé ïòîì øñåî éëøãå íééììë

.úåøåúä éúù ìò åðéãìé êåðéç úéúùäì äáåç ùéå .ãáìá ìàøùéì úãòåéîå äøåúä é÷åç àéä

ãìôñëéøãéô ãåã é"ò ,"÷éãö øëæ" íùá åéúåãîå åðéáø ééç úåãìåú ìò úøáåç øåàì äàöé

תקס  עמ')"(אמשטרדם , 50 ט,

*

"ïåðáì" íìåëì àø÷ .ñåôãì åòéâä àì íìåòîå ãé-áúëá åøàùðù åðéáø éøôñ ãåò íðùé

"åéúåöéìîå åéìùî ùãå÷ä ïåùì éùøùå úåãåñé ïaììe øøáì" íù ìò ל הפתיחה בסוף בית"(דבריו  ÀÇÅ

"הראשון  של נעול " "ïåáéì")"גן ïåùì øîåìë

åðøôñá øëæåî "äðéá" éðéðò ìò "íéðâ ïéòî" [à](א חלון סוף שני חדר ג  øáë(בית  øôñäå .

éðù úéáá øéëæäù åîë ,áúëð(ח חלון ב חדר ג; חלון א, áåúë,(חדר øáë øôñäù øéëæä ïëå .

áë à÷ñô æ äùøô "ïç çåø"á(107 (עמ'

úéá â"ç "ìåòð ïâ" åðøôñá øëæåî .äãéçé ,äéç ,ùôð ,çåø ,äîùð éøàåú ìò "íìåò ãåñé" [á]

.à ïåìç éðù øãç ,éðù

"ïåùìä úåãåñé" [â] ב המדות"(המוזכר ח "ספר פ ", ג )"ג  סעיף .ה 

"úåòãå úåðåîà" øôñ ìéçúäù øéëæî ïëå [ã] ב המדות"(מוזכר ח "ספר פ ", ז)"ב פסקא סוף íùה 

äøåúä úåúéîà íéðôåà äîëå äîëá çéëåäì áéçøä)(שם המדות , בספר הזכיר מהאופנים .קצת

.åîåìéö åðàöîù äæ ãé-áúëá ,åãéîìúå áø ïéá çéù-åã ìù øôñ ìò óñåð äæå [ä]

øéëæä ãåò [å])" נעול ד)"גן חלון שלישי חדר וכן י; חלון שני, חדר שלישי, בית ,åúéðëåúáù

."òãî"å "äòéãé" íééåèéáä éøåàéáá ,"íééç íéî øàá" øôñ áåúëì
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éòéáø úéá íâ áåúëì åúéðëåúáù äæ åðøôñá øéëæî åðéáø [æ] חדר השלישי, בבית  כתב (כן

ד) חלון יא,

ïé÷èàìæ ìãðî íçðî 'ø ìù "íéøôñä øöåà" éôøâåéìáéáä øôñáå(373-מ)[ç] ùéù ïééöî

"ïåðáìä ìãâî"גינצברג )"(כת ãי ÷ìç "úåãîä øôñ"á øëæåîå .íìùåä àìå ,íéôãøðä úåîù ìò

.ã"ñá øåàì åúåà íéàéöåî ïàë åðàå ,äæî ÷ìç åðàöîù éðîåã .à ïåìç æé ÷øô

היד  כתב תיאור

,íñøåôîä "ìåòð ïâ" øôñåðîî íé÷ìç éðù åñôãð øáë(שני ובית  ראשון íãøèùîàá(בית

תקכה-תקכו) áåáì(שנות äðéå(תקסו); äùøå(תקפט); äùøå(תקצח); áåùå á"ìøú.(תריח); àðìéå ;

úãçåéî àéîùã àúòééñá .íìåòî ñôãð àì ïééãòù ,"éùéìù úéá" íâ áúë áøäù åðòãé

,íéìùåøéá "éîåàìä íéøôñä úéá" ìù íéîìéôåø÷éîä øãçá äæ ãé-áúë íåìéö åðàöî231)

צפוף) יד בכתב טורים  שני כולל צילום  כל áøäצילומים, ìù íéðåù íéøôñ äùîçî áëøåî àåäå

.ìæééå õøéä éìúôð

äðåùàø ä÷ìçî(53 צילום úåðåùì(עד ïéá äî íéìãáää úà äëåøàá åðéáø øàáî äá

ãâî" øôñäî ÷ìç àåä åðúøòùä éôì .íéôãøð úåîù äáøä ãåòå "äéùò ,äøéöé ,äàéøá"ì

."ïåðáìä

.çñô áøòá õîç ú÷éãá ïîæ ïéðòá éðåéò øîàî àåä 54 íåìéö

äéðù ä÷ìçî(55-108 àåä(צילומים  ,"éðùä úéáä" :åðéáø ãé-áúëá úøúåë úàùåðä àéä

áéçøäù éðôì ãåò åæ úøúåë áúë åðéáøù àìà ,"ìåòð ïâ" ìù éùéìùä úéáä éðéðòá úîàá

íéøåàéá ùé ïàëå ."éðù úéá" ,"ïåùàø úéá" íäì àø÷å ,øôñä ìù íéðåùàøä íé÷ìçä úáéúëá

çñåð" åæ ä÷ìçîì åðàø÷ .ïäéîåãå "äáùçî" ,"äöò" äìîä íù ùãå÷ úåàø÷î úåøùòì

."ïåùàø

,úéùéìù ä÷ìçîá íäá ïãù íîöò íéàùåðä íúåàá ïã äéðù ä÷ìçî éë íéàöåî åðà

äøåãäî" áåúëì åðéáø úòãá äìò äàøðë .íéì÷ íééåðéùá ä÷úòä ÷ø àéä íäî ÷ìçáå

äî íåùîå .åðéãéì åòéâä àì åìà íéôãå ,êéùîä íðîàù åà .äáøä ÷éôñä àì ìáà "àøúá

.ùãéç åðéáøù èøô ìë úòãì éåàøå ,äæá ïéàù äî äæá ùé àìà ?åìà íâå åìà íâ íéøéãäî åðà

."éðù çñåð" åæ ä÷ìçîì åðàø÷

úéùéìù ä÷ìçî(109-123 ìåòð"(צילומים ïâ" øôñ ìù éùéìù ÷ìçì úëééù àéä íâ ì"ðä

íéìîä úðáäá úåãåñéå íéììë øåàéáá ïàë êéøàäå "éùéìùä úéáä" úøúåë åðéáø áúë ïàëå
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íäáå ,íéøãç äøùò-òáøà áåúëì ãòééî àåäù áúë áøäù úåøîì íðîà ."áùç"å "äöò"

,úåðåìç íéúàî2ãé áúëä òè÷ðå .úåðåìç æ"é ÷ø íäáå ,íéøãç éðù íà éë åðéãéì åòéâä àì

åìàä íé÷øôä áúë øáë áøäù ÷ôñ ïéà .Baàaלחדרים חלוקה של במספרים נוקב אדם אין (כי ÀÄ

לפניו) מוכן כבר החומר כן אם אלא áúëוחלונות , áøäù úåøáçîä ìë åòéâä àì äàøðë àìà ,

úà åøôú øùàëù ,íéðøôñä ìù íúåðìùø úøëéð íâå .äá÷ñåîá úéîåàìä äéøôñì ïäá

÷ìç ìò àìà ïåéìâä ìù ÷éøä ÷ìçä ìò àì åøôú íä ,úøáçîë íúåà ïéëäì íéùåìúä íéôãä

åð÷ôúñä íéîòôìå ,íéìîä úà çðòôì åðìîò úáø .äøåùå äøåù ìë ìù äðåøçàä äìîäî

.[ = ] íéòáåøî íééøâåñá åðô÷ä åæë äøòùä íå÷î ìë .ãáìá äøòùäá

úéòéáø ä÷ìçî(124-167 øàúì(צילומים åðéáø øæåç åá ,"úåãîä øôñ" ìù éòéáø ÷ìç àéä

.øñåî éøáã ãåòå úåãîä ïå÷ú ,äøåúä úååöî íåé÷á åðáåéç

,"ïåøëæì" :äìîä åðéáø áúë íùàøá ,íéøáã éòè÷ íä 168-171 íéøôñåîî íéîåìéö

øôð ïéðò äæéàá ùåîéùì úåðåéòø éòè÷ øîåìëíéøôñåîî åðéáø ìù é"úë úøáçîá íâ .ã

ññåðúî åììä íéøáã éòè÷å ,åãé áúëá íåùø 170 øôñîá íééúñî "úåãîä øôñ" .íéôãä

.íéöá÷ä ïéá ÷éø íéãåîò éðù çéðä øîåìë ,173 øôñî ãåîòä ùàøá

ãéä-áúë ìù úôñåð ä÷ìçî(171-199 ïéá(צילומים çéù åã ,"äðåîà éðéðòá úåçéù" àéä

ñéôãð øùàë ,ä"éà ãòåîì ïåæç ãåò .äæ åðøôñá äæ ÷ìç åðàáä àì äúò úòì .ãéîìúå áø

.ì"öæ åðéáø ìù íéôñåð íéøåáéç

ãéä-áúë ìù úôñåð ä÷ìçîå(200-231 ממוספרים  åðá(צילומים ìù íéáúëîå úåøòä úììåë

.úàæ åðúøåãäîá åðàáä àì åìà íâ .áøä ìù

"úéá" øôñ ìë úåðëì åðéáø ìù åëøã(שלישי בית  שני, בית ראשון, àåä(בית  íé÷øôä úà .

âäð "ìåòð ïâ" éøôñáù ïåéë ,úàæ åðúãåáòá ."úåðåìç" àøå÷ àåä íéôéòñ-úú ."íéøãç" äðëî

éòéáø ÷ìç "úåãîä øôñ"áù íéôéòñ-úúì íâ "ïåìç" úìî åðîöò úòã ìò åðôñåä ,êë åðéáø

.ïåîéñä éôì ïéðò ùôçîä ìò ì÷äì éãë ,íùø åðéáøù

שלנו: העבודה טיב 

÷ìç .ääåáâ äîøá åðéà ãé-áúëä áöîïîæä-éìåëà åà ,úååö÷á íéòåø÷ íéôãäî

íéîòôù êë ìò óñåð .íéìî äîë åà äìî ìò åéã êôùð íéîòôìå .úåøåøá ïðéà øáë úåéúåàäå

äðåøçàä äìîä ìò øôúå éåàøë øäæð àì íéîòôì íéùåìúä íéôãä ãçé øôúù éî úåáø

וחמשה 2. חמשים מאה של  סך ובהם חדרים עשרה אחד הרב חיבר השני " ב"בית גם כי מוגזם, מספר זה אין 
השלישי ". ב"בית גם  לכתוב העריך וכך חלונות.
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åððééö .íù äìîä àéä äî ïãîåà øòùì íéöìàð åðééä êëå .äúåà øéúñä êëáå àéää äøåùáù

äî ,èôùîá äìî âìéãå åöø åöà åéúåáùçî øáçîä áøäù íéîòô .[=] òáåøî øâåñ é"ò úàæ

éìáå ,úåøéäîá áúëù éðôî ïëå .óãä ìò úåøòäá íúîìùä åðôñåäå ,äðáää ìò ãéáëîù

ê"ðú øôñ åðçúô åæ ùãå÷-úëàìîá åðà .ùåáéùá ÷åñô àéáîù ùé ê"ðú øôñá íòô ìë ïééòì

àø÷îå àø÷î ìë ìò(! למאות å÷åéã.(והם ìò àø÷îä àéáäì éãë

÷ñåò àåäù àùåðá ïã íù ,åøôñá øçà íå÷îá ïééòì åðúåà äðôî åðéáø úåîå÷î úåàîá

åá(פלוני חלון פלוני, ïéá(חדר ,â-á úåéúåà ïéá ïéçáäì äù÷ äéä ,ãéä áúë çåðòô éùå÷ éðôî .

úà àöåî åðéà ãîåìä íà ïëì .øå÷îå øå÷î ìë úåàãå ÷åãáì éúéðô àìå .å-é ,ç-ä ,æ-ã

áåøá åì ìéòåé äæå ,äæ åðøôñ óåñáù "íé÷åñô úåçúôî"á ïééòé ,äðôåä íùìù íå÷îá åù÷åáî

åðéìò ì÷éä ,èôùîä ïëåú åðòãéù ïåéë éë ,øúåé ì÷ åðì äéä íéìîä çåðòô øàù] .íéø÷îä

.[òáåøî øâåñ åðîù íé÷ôåñîä úåîå÷îáå .äìî ìë çðòôì

סנדרס  ווווווו יהונתן

לציון ראשון הסדר ישיבת 

0



15מבוא

יד  כתב  צילום – ריק עמוד להשאיר
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מבוא 

זצ"ל  הספר מחבר  על

ãâð øøåòúðù ñåîìåôä ïéðòá úö÷ øàáð úòë .åðéáø ìù åéøôñ úìòî ìò åðøáã ïàë ãò

.ì"öæ øáçîä

ì"æçù íéã÷ð ïéðòì ùâðù éðôì(א כב, æâåøå(נדרים  ñòë åðìöà øøåù åðúåìâáù åðì åòéãåä

"æâø áì íù êì 'ä úúðå"( סה כח, ÷òá(דברים åîöò ä"á÷äù øéáñî ì"øäîù êë éãë ãò .

:ì"øäî ïåùì åæ .ìàøùé íò ìù ùðåòäî ÷ìç àåäå ,äéäé êëù ùàøî

íöò àåä ,åéçà íò ãçàä äáäàá úàæä äîåàä ïéàù äî ;äæ øáã ìò åðúáåùú úàæå"

øáã ,íöéôäå í÷ìçù øçàîå .íöéôäå í÷ìçå ,íäìù øåáç úà êøáúé íùä ãéøôäù ,úåìâä

øåæéôä íäá íééå÷î äéä àì ,íé÷ìåçî åéä àì íàù .íúòãá íé÷ìåçî åéäéù ïë íâ íøåâ äæ

ïéá øåæéô ïàë ïéà ,ãçéá ãçà áì íäì ùé íàå .íäì ãçà áìå ,ãçà íäù íúåà - ãåøéôäå

åéäéù êøáúé íùä úøéæâå ,ãçé íúåà øáçî àåä ,ãçà áì íäì ùéù äî éë .úåîåàä

õôçå åúìåãâá çîù ãçàä äéä íàù .íäéááì ãåøéôå øåæéô áééçúî àåä äæ øáãå .íé÷ìåçî

"éøîâì øåáç ÷ø ,ãåøéô äæ äéä àì ,ãåøéô äæ äéä éëå ,øçà ìù úååìùá פרק , ישראל (נצח

קכו-קכז)"כ  עמ' åðéáø.ה , ìò å÷ìçù íéðáøä ìò úåëæ ãåîéì åðì ùé úàæáå.

ã"áàø .øåàîä ìòá ãâð äøéúé úåôéøçá ÷ìç ï"áîø .ãéîúîå æàî åæ äòôåú äúéä øáëå

÷ìç úôéøù åà úæéðâì ìòôå íæé äðåé åðáø .í"áîøä ãâð ïåéæá éøáãá íùå äôå úåôéøçá ÷ìç

í"áîø éøáãî לא "(ואח בדרך ונדד כך על בתשובה  חזר רמב "כ קבר ליד מחילה  לבקש ïëåם)"י .

ìò å÷ìç "òùåäé éðô" íâå æéâàç î"øäî íéøçåàî úåøåãáïéãîò á÷òé éáø .åúåà åìñôå ì"çîø

íéðáø åéä øúåé úøçåàî äôå÷úáå .éàúáù àåäù åá ãùçå õåùáééà ïúðåäé 'ø úà ó÷ú

øåøá ìáà .äîéùøä úáçøäá úìòåú ïéàå .áåè íù ìòáä éãéîìú úà óö÷ óöùá åôé÷úäù

.àåùì åéä úåô÷úääå úåãùçäù äøåú-ïá ìëì

äìòîì ìù äîéùøá åðà íéàöåî åäåãùçù äîî é÷ð àåäùå åðéáø ìù åáì øäåèì úåãò

íéðáø íéòáøàî(! עולם גדולי שהיו כמה יש íäéúåîù].(וביניהם  èøôð ïìäì] .åéøáã íéàéáîä

.åðéáø ìò åøåã éðáî äîë å÷ìç úåáéñ ùåìù éðôî

"úîàå íåìù éøáã" øôñá áúëù äî [à]

íéãìéì íéãåîéì úéðëåú ïéðòá äùãçä åúéðëåú [á]

.ïåñìãðî äùî 'ø ìù "øåàéáä" éøôñá åúåôúúùä [â]
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ואמת" שלום  "דברי  בספר  שכתב מה [א]

éðáì êðçî åúåéäá .øòåð éðáì àø÷îä ãîéìù äîî ÷çåãá ñðøôúä ïéìøáá åúåéäá å"äðø

úåøâá ìéâì íàåáá íäî ìåãâ ÷ìçù ïéçáä àåä .íäéúåòøâîå íäéúåìòî áèéä øéëä àåä åøéò

,äéøåèñéäá ,ïåáùçá úåòéãé øîåìë ,úéììë äìëùä íäì ùéù éìá ñðøôúäì íéìåëé íðéà

éãåäéä íãàäù äúåéö äøåúä åðéáø úòãì ."õøà êøã" äðéë àåä åìà íéâùåî .äéôøâåàéâá

."ìàøùé úøåú"ì íãà òéâé íøèá ãåò "íãàä úøåú" àø÷ àåä íäìå ,åìà íéðéðòá é÷á äéäé

úàæ ä÷åìçá ïéçáä ì"øäî íâ ."úåéñåîéð" åìà úåòéãéì àø÷ ïëå" חיים , ארץ,(דרך דרך אין אם 

תורה  קנג -קנד)אין עמ' ":åðåùì åæå

íìåòä êøåö àåäù øáã ìëå åúñðøô àöîéù éãë äùåò íãàäù äëàìîä åðééä õøà êøã"

."õøà êøã ììëá ììëð ìëä íìåòá âåäðì íãàì ùéù íìåòä úâäðä øãñ ìëå ïúîå àùî ïä

קנג ) ãåò:(עמ' ì"øäî êéùîäå .

õøà êøã åá äéäéù êéøöù åòîùîë äøåú ïéà õøà êøã ïéà íà øîàù äî ùøôì øùôàå"

íãå÷ä àöîé àì íàå ,úéäìà äîëçì íãå÷ àåä íìåò øãñ úâäðä àåäù õøà êøã éë ,íãå÷

äøåúä ìà éøîâì íãå÷ õøà êøã éøäù äìòîá ïåéìò øúåé àåä øùà àöîé àì(קנד .(עמ'

ë ïéà éë éàãåìéçúé íäá íìúùéù éøçà ÷øå ,ïéìåç éãåîéìá ÷åñòé íãàäù ì"øäî úðåå

,ïîæ úö÷ áéö÷äì ãîìîä ìòå ,äøåú éøáãá íåéä ìë èòîë ãîìé àìà .ïë àì .äøåú ãåîìì

.êë øçà åééçá ãìéä çéìöé ïòîì ,ìéòì íéøëæåîä íéãåîéìá íéñéñá ãìéì úúì ,èòåî ïîæ

ìåìëì êøåöä úà ùéâãä íù "úîàå íåìù éøáã" úøáåç åðéáø áúë ,úàæ úåá÷òá

åá ïéàù íëç ãîìú" ì"æç øîàî øéëæä åéøáã éãë êåú .íéãìéä ìù íëåðéçá åìà íéãåîéì

"åðîéä äáåè äìáð ,úòã(א פרשה  סוף רבה, êøã(ויקרא ïéðòì ?ì"æç úàæ åøéëæä äî ïéðòì .

êëå .ñðëäì åì àø÷ ä"á÷ä àåäå "úéáä ìòá"ù ãò ãòåî ìäàì ñðëð àì åðáø äùî .õøà

"øàú äôé" åäùøéô(המדרש äáø.(על ùøãîì øúåéá íéáåùçä íéùåøéôäî àåäù

ìåãâ øã íù äéë'öá øòåðä ïéáì ,øã åðéáø íù ,äéðîøâá øòåðä ïéá æà äéä ìãáä ,íðîà

éðáø íùå úåéìøáéì çåø äúéä äéðîøâá .äãåäéá òãåð ú"åù øáçî ,àãðì ìà÷æçé áøä íìåò

ãåòáå äéë'öá ìáà .åúåî éøçà àìå åééçá àì ,å"äðø éøáã ìò åîòøúä àì äéðîøâ éîëçå

àöîéù ìë ïëìå ì"æç éøáãì íéâòåìä ,äøéôëä éîøæ ãâð úåððåâúäá éç éãåäéä øåáöä úåðéãî

.áø íòæ åøøåò ,êåðéçá éåðéù ìë åà úåéøëð úåòã úùéìôì ùùç ìù àöîéùã

ìâìâä åéìò êôäð "ìåòð ïâ" øôñ éøáãì "äãåäéá òãåð"ä ìù äîåöòä åúãäà úåøîì ,ïëì

"ìåòð ïâ"ì "äãåäéá òãåð" ìù äîëñää éøáã ïàë àéáð .óö÷ óöùá å"äðø úà óé÷úäå'מהד)

(1775 שנת  :ראשונה,
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,éàé àéãâå éàé äéøîà ,øîà÷ øôù éøîà ïúåðä ,äçåìù äìéà éìúôð"3àáäãã àúìåâ

ä"ä äáåè íéëç ,àúîëåçã àðùéìá éòúùî ,äáäàå äàøé éøòù çúåôå 'ìåòð ïâ" åðâì ãøåé

,ïåéìò ãéãéå éãéãé éáåäà ãåáë4úåãåîç ùéà ,úåãé øùò åì ,úåãîå úåìòîá íìùä íëçä

:øéàé å"øð ìæéåå õøéä éìúôð ø"øäåî ãåáë ,âéâøå ãéîç

úìàù åúìàù óåâá äðäå .'åëå 'åëå øáòä åéæ çøéá éðòéâä äáäà óåöø åìåë ø÷éä åáúëî

.äîú éðà,ñåôãä çáæî ìò åàá àì ïééãò øùà åéøåáéç øúé úñôãä ìò äîëñä ïúéì íëç5

éúøãâ éë .úøçà ãåòå úàæ .äîëñä êéøö åðéàå àøå÷ä áì ìò íéìá÷úî íä íîöò ãöî åéøáãå

çáù ìò øúé ìå÷ì÷ä ø"äåòá éë .äéäéù äî äéäé ,ùãç øôñ íåù ìò äîëñä ïúéì àìù éãòá

àúìéâî ï÷å àñåîìå÷ ï÷á úàöì àìù éúèìçä ïëì .ùãçî íéàáä íéáúëì òéâîä6ìåòð ï"÷

.'âåìô àì' íåùî

÷ìç 'ìåòð ïâ' ïåùàøä åøåáç éúéàø íåéîå ,ãåàî éìò íéáøò åúìòî éøáãù úåéäì êà

,ïåðáì ïî íéìæåðä íéî éúéúùå ,íùåá íò øåî éúéøà åðâì éúãøé ïåùàø7ìëá åçáù éúîñøôå

äøåùä úìâìâî äáäà ïëìå .äðôå øáò8ïòîì .åéøåáç úìéäú úìéò úåìòîä øéùá úàæä

éàãååá ,åéøåáç øúé øáãáå .íéøåøáå íéðåëð åéøáã éë ìàøùé éðáá ãòì úàæä äøéùä äéäúÇ

åàöéù ãàî éìò áéáçå ,íéîù úàøé íòöîàå íôåñå íúìéçú ,åäðéð àúçî àãçá åäìåë

úìáå÷îä úéìâðä åðéúøåú úúéîà ìò íééåðá åéøáã ìëù åâäðîî åàöé àìù éàðúá ,äøåàì

.[åððéðòì ì"ëò] ."íéàøåîàäå íéàðúä éîéî øåã øçà øåã åðìöà

"ìåòð ïâ" øôñ éøáã óåâ éôì ïåãì íàù éøä(המחבר למעלת  שנתייחס äîëñä(בלי åéìò ùé

úðùá ,íðîà .ìàøùéáù úåîëñää úåøôñá éåöî éúìá ïåðâñáå "äãåäéá òãåð"ä ìù úáäìð

"úîàå íåìù éøáã" øåáéç øåàì àöé עמודים)1782 18)úåéñåîéðä" ãåîéì ãòá ããéö åðéáø åáå ,

äáåè äìéáð ,úòã åá ïéàù íëç ãéîìú ìë" ì"ðä ì"æç øîàî øéëæä åðéáø åáå ."úåéãåîéìäå

úà íéñøäîäî ,íéì÷ì÷îäî àåäù åá ãùç éë ,áéåàì äãåäéá òãåðä êôäð äæáå ."åðîéä

.äøåúä ãåîéì

äáéñ íåù àìå ,"äãåäéá òãåð"ä éáúëî åðì äòåãé úàæ äðòè ÷øå êàù çéëåð åðàù éãë

íéàøåðä åéøáã äô ÷éúòäì åððä ,úøçà למען כאמור אבל להעתיקם, מאד עלינו  שקשה  (למרות 

נאה 3. הגדה ועל נאים, מאמרים על מליצה

הקב"ה 4. של ידיד

להסכמה 5. זקוקים ואינם עצמם, בפני ניכרים אמת דברי

כתיבה 6. בקולמוס להשתמש לא

"לבנון "7. בשם נקרא רנה"ו  של ספרו 

השורה"8. את מקלקלת "אהבה חז"ל דברי  ע "פ ח)מליצה נה, רבה לפנים(בראשית עושה האדם כן שע "י 
הדין משורת



ואמת" שלום  "דברי  בספר שכתב מה - 19מבוא 

להתנגדות) הסיבה היתה  זאת ורק  שאך לכולם éúéàø,לברר êåôä íìåò ø"äåòá åéùëòå" :áúë

äáåùç äðéà äøåúäù ,åéðôá æéòä òùø ùéà åðîò éùðàî í÷ äðäå .äøåúä éãîåìá àð÷é êéàå

ùéàä éàãåáå .äøåúäî øúåé íéáåùç íéñåîéðäå ,äøåú éãîåìî øúåé äáåè äìáðäå ,äîåàî

"äîãàä éðô ìò ïîåãë åúìáð úåéäì åôåñå ,äìáðäî òåøâ àåäå ìñåô åîåîá äæä הצל ח,"(דרושי

ל  נג )"דרוש עמ' הגדול, לשבת å"äðø.ט àùåðá äîåàî åì åðàöî àì ì"ðäî øúåé .

äáø àø÷éå ùøãîá íéøáãä øå÷îá åðà íé÷ãåáùë ,íòæä úøòñ øåáò éøçà äðä סוף)

א) øàåú"פרשה äôé" íù áúë "åì àø÷ù ãò íéðôìå éðôì ñðëð àìù" åðéáø äùî ìù åçáù

äñåàî àéä éë óà ,åðîî äáåè äìáð ïëìå .õøà êøã àåä øëæðä úòã ,úòã åá ïéàù ç"ú ìë"

íâ ììçîå íãà éðá éðéòá ñàîðå àåä äæáð õøà êøã øñåçîä ìáà .íãà éðá éðôì úçøñîå

?"øàåú äôé" éøáã ìò øæç ÷ø å"äðøù éøä .åððéðòì ì"ëò "äøåúä úà

ì"æçù éî ,ï÷æä ììä ,íéåðòáù åéðòá åðàöî àìàע ל çøúäù÷א)"(שבת åúåà íéçáùî

ñòëá úçà íòô ìùëð àåä íâ éë åðàöî ,ñòëä úãîî úéìëúáע סו  ïéðòáא)"(פסחים ïë .

"úåòè ììëì àá ñòë ììëì àáä ìë" ,"äãåäá òãåð"ä(מטות פרשת סוף åðì(ספרי, ïééðî .

.åéøáã óåñá ìì÷ù äìì÷äå èäåìä åðåðâñ êåúî ?ñòëù

àðãéòá åñåîìå÷î èìôðù äî ìò ë"çà øòöå äèøç òéáä óà àåäù øáãì íééìâø ùéå

àçúéøãע ד תענית – מרבנן צורבא לכל מתלווה  שהוא äãåäéá"א)"(מה  òãåð"ä ìù øéòöä åðá éë .

êë øçà íñøôù àåä תק שנת úøùòן)"(ברלין, úàéöî ïéðòá "úåùãç ãéâî" å"äðø ìù åøôñ

åéáà ééç éîéá äéä äæå .íéèáùä תקנ בשנת òãåðäג )"(שנפטר ìù åðáù úòãä ìò äìòé àìå .

?ìì÷ åéáàù éîî øîàî ìàøùéá íñøôéå ïîîé äãåäéá

ùéì÷òìô øæòìà áøä ÷äáåîä åãéîìú éë .ë"çà äèøç òéáä äãåäéá òãåðäù äéàø ãåòå

שו מאהבה "(מחבר תשובה åîù)"ת  áúåëù äî ."ùãåçä úìåò" åøôñá åøôñá å"äðø éøáã àéáî

"ïåðáì ïéé"áàáåä תשס 26)"(מהד' עמ' àöîðג , ÷úåòå ,ñ"÷ú úðù 'ãäîá ÷ø úàæ éë åðééö íùå

ìë åèéîùä ,ïéì÷åøáá äðåøçàì àöéù íåìéö 'ãäîá ìáà .íéìùåøéá éîåàìä íéøôñä úéáá

."äáäàî äáåùú" øáçîì ãåáëì àì ïéðòäù åáùç éë ,ïéðòä

äæì äæ íéáäåà åéäéù óåñ ,äæì äæ íéáéåà íéùòðå åãéîìúå áøä åìéôà .äôåñá áäå úà

ע ל קידושין äæì.ב)"(עיין äæ íéòéø øáë åùòð úîàä íìåòáù éðà íéçåèá .

òá÷ àåä "úîàå íåìù éøáã" ì"ðä åúøáåçá éë ,å"äðø ãâð íéãâðúîä åðòè äðòè ãåò [á]

ìåìñîì åúåà åøéáòé ,àøîâ ãåîìì øùëåî åððéàù ãìéá åàøé íéãîìîäù éúî ,íéëéøàú

òãðù éìá ìáà .éàãî éðùãç ïåéòøä úîàáå .ñðøôúäì äîî òåö÷î ãîìé íù ,øçà íéãåîéì

.åðèôùîá íéçåèá úåéäì åðì ïéà ,å"äðø éîé ìù äéðîøâù áöîä úà
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àåä ,ìàåîù áøä ,âàøô úåðáøá åéøçà åîå÷î àìîîå ,äãåäéá òãåðä ìù åðá .àìô äðäå

àì øåáòë ,åîöò åðîî ïä íù úåáåùúäî ÷ìçå ,äãåäéá òãåð ú"åù øãéñå âìôåî ç"ú åîöò

õáå÷ ùé ì"ðä "ç"ìöä éùåøã" øôñ óåñá .åìà úåðåø÷òì íéëñä åîöò àåä íéðù äáøä

áé ùåøãá íùå ,"ïåéö úáäà" íùá ì"ðä ìàåîù áøä ìù åéúåùøã(37 :(עמ'

,ùãå÷ä ïåùìá äøåúä åîò ãåîìì åìéçúé íéðù òáù ïá åà ùù ïá äéäéù øòðä àåáéùëå"

ùèééã ïåùì ùåøéôá9,äééøåá ìò ùèééã ïåùì ,âàøôáå ïòéååáå ïéìøáá íéùîåçá åñôãðù åîë

úåðéãîá ãåîòì øùôà éà åúáéúëå ùèééã ïåùì úòéãé éúìáå .êéøö àåä øùà íéøáã øàùå

.äæä ïîæá äìàä10íåùì çéìöé àìå áLçé àì ùèééã ïåùì úåø÷ìå áåúëì òãåé åðéàù éîÅÈÅ

àåä øùà äðéãîä éñåîéðå ïåùìä åðá úà ãîìì ùéàå ùéà ìë ìò ìèåî áåéçäå .ììë äëàìî

çðú àì äæî íâå äæá æçàé øòðäå .õøà êøãáå äøåúá åçéìöé íäéðáù úåáàä åçéâùéå .íù øã

.åçëå åúðåëú éôì øòð ìë ,äðù äøùò íéúùì åà øùòì òéâéù ãò äâéøãîì äâéøãîî êìéå .åãé

øëðúé äðù äøùò íéúùì òéâéùë æàå11ãåîìì éåàø àåäù åá äàøð íàå .åéììòîá øòðä

,àøîâ] ú"ôâ ãåîéìá åà úåîëçä øàù ãåîéìá íà ,øçáéù äîáå ,äöøéù äîá åðçáé æà ,ãåò

åäåðúé æà ,ãåîéìá çéìöéù åá äàøð åðéà íàå .äàøåäì òéâéù éãë [úåôñåú é"ùø ùåøéô

úåçôä ìëìå .áø÷é ,åá øçáé øùà úàå ,åëøã éôì ãçà ìë ,ïúîå àùî åà úåðîåà åãîìì

úåðîåà äæéà ãåîéìá ÷ñåòù óàå .éãåäé ùéà àåäù òãéå ,åááìá òå÷ú àúå÷ðéã àñøéâ äéäé

äòùá ìåçä éîéáå íéáåè íéîéáå úåúáùá íéðô ìë ìòù åéìò åçéâùé ,ïúîå àùî åà

'åäòã åéëøã ìëá' äéäéå ,äðùîå ç"åà ò"åù ãåîìéå äøåúá ÷åñòé ,äñðøô é÷ñòî ìèáúîù

ãåîéìá åéøåòð éîéá ìâøåä øáëù øçà ,ì÷ øáã àåä äæå .åùôð ìëáå åááì ìëá 'ä úà ãåáòì

.ì"ëò "äøåúä

íééåðéùä ìò å"äðø åðéáø ìò íòøúä àì ìàåîù áøä ìù åéáàù ùîùë øåøá åðéðôì éøä

,äòéáúä ìë éäåæ íàå ."åðîéä äáåè äìáð" ïåðâñä ìò ÷øå êà àìà ,êåðéçä úéðëåúá òéöäù

!ì"æç ìù íëåðéç ùîî àåä äæ éøä .åãöá BøáBLå BøèL éøäÀÈÀÀÄ

àåäù åúåà åîéùàäù éðôî àéä å"äðøì äáøä åãâðúä òåãî øúåéá äöåôðä äáéñä [â]

,íéåâä úîëç åãîì "úåøåàð" êåúîå ,äøåúä íåé÷î åããðù åìà øîåìë ,"íéìéëùîä" âåçì êééù

àìà ?å"äðø ãâð úàæ äðòè åçè äî íåùîå .úåéøëð íéùð åàùðå åììåáúä íäéàöàöî ÷ìçå

ïåñìãðî äùî 'ø äéä ïéìøáá íéìéëùîä ùàø(דסוי åúòãá(מהעיר äìòå .ã"îø äðåëîä

âòìì åéäéù éìáå äðéãîä úôù øáãì ìàøùé éðá åòãé ïòîì ,äçö úéðîøâì äøåúä úà íâøúì

לגרמנית 9. תרגום 

ונה"ו!10. שכתב הטיעון  גוף כאן  הנה

ניכר 11. יהיה



ב  פרק - 21מבוא 

úà áúë åîöò àåä úåîù øôñì .úåðùøô éøáã øôñ ìëì óøéö ã"îø .íéåâä éðéòá ñì÷å

äæ êîñ ìò .äùò êëå ,àø÷éå øôñ ìò ùåøéô íåøúéù ìæééå éìúôð áøäî ù÷á àåäå .øåàéáä

."íéìéëùî"ì ãé ïúðù ìò íéáø åäåîéùàä" פרסומי וכאמור הביאור (התחלת  ,1783 בשנת היתה  "

ה  של חמתו שהציתה היא זו  ביהודה "לא .)"נודע 

éðáøî ÷ìç éðéòá ãáåëî éã ã"îø äéä åééç éîé êùîá éë úòãì ùé .àåù úîùàä åæ ìáà

åúà áúëúä ïéãîò á÷òé áøä ,ìàøùéá ìåãâä äðä .äéðîøâá ãçåéîáå ,øåãäשאילת"(שו ת

ח  קנו)"יעבץ, סי' äùîב 'ø éðøåúä '÷ä ,æåòá íëç øáâ ,úåãéãé øéù ìéëùîì" :åéøáã çúô êëå

äøåàì éì íN é÷ùç óùð úà .'åëå å"öéòùòúùäì å÷ùç éúåàøá äçîùä ìéãâä ,äøåú åæ È

.'åëå "äøåøá äôùá äîùì äøåúá ÷åñòìå éøåáçá

1761 à"ë÷ú úðùá õéùáééà ïúðåäé 'ø åì áúëù úåãéãé áúë åðéãéá ùé ïëå מסמך (ההדירו

תשס  תשרי המעין, בכתב-עת 58)"זה  עמ' éúéá,ט, ìà åéúBàáäå åéúæçà åúåà éúåàøá éðàå ..."ÀÇÅÄ

äèé àì àøáñå àøîâá äøåúá íìù åìëùù ì"ðä ìëì óñåð éúàöîå ,éúøåä øãçå äðéáì íàÅ

.'åëå 'åëå "åìäðî õøàì

"ãàî úãáåëî úåéùéà ,úðééåöîå äìòð úåéùéà" åéìò áúë ,ùøéä ìàôø ïåùîù áøä íâ

ע) עמ' קוק, הרב מוסד מהד' יח, אגרת  צפון, øôåñ"(אגרות  íúç"ä íâ éë øéëæðå דעה "(שו. יורה ת 

שלח) סי' øéúäì".תחילת ïòè ã"îø íëçäù" ãåáë-øàåúá åúåà äðë

áéöä äúåà äîéùîì àø÷éå øôñì åøåàéá úà óøöì å"äðø úåàéðù äî äåîúì äî ïéà ïëìå

âåçì å"äðø ìù åúåëééúùä ìò úåéøåèñéä úåòéãé íåù åðì ïéà äæ óôåø øù÷ì óñåðáå .ã"îø

.éúãáåò ñéñá àìì ,øéåàá úåçøåô ïä úåîùàää ìë ïëìå .íéìéëùîä12

ב  פרק 

àì" ë"ôòàå ,å"äðø ãâð ñåîìåôä úôå÷ú éøçà åéçù íéáåùç íéðáø íéòáøà ìù äîéùø

åðàå] :åãâð úåáéøîì ùåùçì éìá å"äðø éøáãî åàéáäå "åäì àøéáñ àì øîåìë åäì òéîù

øöåà" ìù äðëåú é"ò ùôçð íàù åðà íéçåèáå .[úéá-óìà øãñ éôì áåø ô"ò ïàë íéàéáî

.úåøùò äîë ãåò àöîð "äîëçä

הראשון12. בית-תפילה כי מעיר הוא ההיא. התקופה להיסטורית מהמומחים  אחד לעיני היה זה מאמרי 
אין ולכן אליו . קשר שום ובלי רנה"ו , פטירת אחרי רב זמן 1816 בשנת רק בהמבורג נוסד הריפורמים לתנועת
לאמנציפציה  לייחס יש  הדור  מבני  הרבה התפקרות סיבת נוספת, הערה הריפורם. תנועת לבין  בינו לקשור 

אקדמי) וחינוך  תעסוקה של דלתות להודים  שפתחו הממשלה במצב (חוקי מאומה שינו  לא בזה רנה"ו  וכתבי 
והמשיכו מצוות שומרי היו  רובם מנדלסון , מדברי המושפעים  אנשים  מאות כמה שהיו אף  כי מעיר ועוד הדור.

המתפקרים . יותר  רבו דור כעבור  רק  כך .
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- אישים  שמות

ãàñà äãåäé 'ø ,ãàñàח "(שו למברג, מהד' יעלה , יהודה יו"ת ב כרך צב)"א סי' ד

"úîàá àøå÷" åøôñá Y éåìä áã ÷çöé áøä ,øâøáîá(4 äçîù,(עמ' ìù ïéðá ú"åùá ïëå ,

å"ñ 'éñ

"éìúôð úåììåò"ì åúîëñäá ,ùøéä ø"ùø ìù åáø .÷çöé áøä ,æééðøá רנה של שנת"(ספרו ו ,

פ)"תק 

ïéîéðá íäøáà 'ø ,âøáîàä" בכות(בספרו  תקפ "אלון פיורדא ג )",

éáö ãåã 'ø ,ïàîôàäתרפ "(שו להועיל, מלמד ח "ת  יו"ז  על יא)"ב פסקא סד סי' åøåàéááד ïëå

ãé óã àø÷éå ìò

ìàéøæò 'ø ,øîééäñãìéäח "(בשו או"ת , ד "א ו סי' שקשה )"ח ומה ה 

ùøéä ìàôø ïåùîù áø ,ùøéä,שעא שמח, רלד, ר, קצז , קנז , מה , לו , עמ' ויקרא, על (ביאורו

תמה ) ת,

æ 'îò ,"úåãîä éøåøéá" åøôñá íééç áøä ,ïäàæðùøéä

òùåäé éøáã .òùäé 'ø ,øéìòä תרט åøôñז)"(וילנא óåñá ïëå è óãá áåùå ,å ÷øô à øîàî

æ ÷øô óåñ â øîàî

äîìù áøä ,äáìå" יעקב (ישיבת  "ïéé)"באר éë øîåà äéäå .åð 'îò à"ç "øåù éìò" åøôñá

.úåáà é÷øô øåàéáá øúåéá åðì ìéòåîä øôñä àåä "ïåðáì

"íùä úåîçìî" åøôñá àøèåæ íäøáà 'ø ,àøèåæתקצ ח "(הנובר, 16)"ו עמ' א

ìñéæ äçîù áøä ,åéæ(מקלם øñåîå"(סבא äîëç" ìù é"úë øôñáù ïàîìéä éáö áøä ãéòä . ֶֶ

äæ íù å÷çî ñåôãá ìáà ,å"äðøì øéëæä

"íééç äãù" åøôñá íééç éëãøî áøä ,âøáñâéìòæ תר ה )"(רדלהיים,

"ïðòø çøæà" åøôñá øñéà ìàøùé 'ø ,øòáéåè תרכ כד)"(פרעסברג , עמ' ב,

"óñåäé øëæ" øáçî ,ïéøòèù äéøëæ óñåé ב חמד "(דבריו  א שדי מערכת  כללים, השדה , פאת  "

סט) אות 

åðîî ãåîìì éãë "ïéã øå÷ç" øôñ åì åàéáéù ù÷á ïàéôåì åäéìà 'ø ,ïàéôåì
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ìãðåæ êåðç 'ø ,àéøåì" יוסף (בעל "עץ על יעקב " י "עין חגיגה על ושם רתמים,", גחלי מאכילים ב

מרנה  בשם  ùøãîו)"מביא ìò ïëå "úåìéôúä øöåà" øåãéñ ìò äæ íùá ùåøéô ìù øáçîä àåäå ,

"íéððø óðë" ïëå ,àîåçðúå äáø

"úåãî úéá" åøôñá ,áéì äãåäé 'ø ,úåéìâøî תקמ åúîã÷äáו)"(שקלאו , å"äðø øéëæî והוא)

הגר  של ביתו  מבאי הגר "היה התנגדות על השמועה את מזים  זה  וגם  א)"א.

óñåé áøä ,ùàùî(מרוקו)"äåöî øð" åøôñáå ;àð÷ 'îò á êøë æ"ìùú 'ãäî ,"úåáà úìçð"

äð÷ 'îò ,äëåðç éðéðòá

"ìåàù éøáã" åøôñá Y ìåàù óñåé áøä ,ïäàæðúð(אגדות ã"ì(על óã úåëøá ìò ,

÷çöé áøäì "÷çöé úãé÷ò" ìù óãä ìò ñôãðù øåàéáä ìòá ,óñåé íééç áøä ,÷àììàô

'÷ øòù ,äîàøòע קא דף øôåñב)"(דברים  íúç åðáø ãéîìú äéä àåäå השמועה . את מזים  זה  (וגם

סופר) חתם בשם  המזוייפת 

"ïøäà úéá" åøôñá ,ïøäà áøä ,ãìåô תר øôñäן)"(שנת  úìçúäá יג ), (עמ'

åéúåçéùá "ïåðáì ïéé"á ùîúùäì ,é÷ñáåëåæ áåã áøäì øùéà ,ä÷ãåáåìñî àáñ ,ì÷ðéô

ä÷ãåáåìñ úáéùéá( יפה דב הרב העיד (כך

øæòìà áøä ,ùéì÷ìô" ביהודה (תלמיד à)"נודע  'éñ à"ç "äáäàî äáåùú" åøôñá

"äãåäéî èáù" åøôñá à"øâä ãéîìú ,÷öàìàôî ãéâîä ñçðô(ו א, משלי (על

ç"åà ,"äéàø úåöî" ;àë äøòä åè óã ,ïåùàø ùåøã ,"øåù øáãî" ,÷çöé íäøáà áøä ,÷å÷

à óéòñ à

"úù÷ éôùø úøâà" åøôñá äùî áøä ,øòðøò÷תקצ 75)"(הנובר, עמ' א,

"äàøéä úåá÷òá" åøôñá ,åäéìà íäøáà áøä ,ïìô÷(קלט (עמ'

"úáù úçðî" øáçî ,àø÷ óñåé 'ø ,àø÷ תר úåáà,ז)"(קרוטשין, ìò "äçðîì úìñ" ïëå ,

"àø÷ øîåà ìå÷" åøôñå תרכ óãåו)"(ורשא, óã ìëá èòîë åèèöî

"íééç éøáã" åøôñá íééç áøä ,õèéù תרי íéâìôåîט)"(פרנקפורט, íéøàúá å"äðø øàúî

"úéøáä éøáã äìà" ,íãøèùîà ã"áà ìàåîù 'ø ,ìàåîù(תקעט äð(אלטונא, 'îò

ä÷ãåáåìñ úáéùé ùàø ,øù ÷éæééà ÷çöé 'ø ,øù( מסלובודקה הסבא של וחתנו ברק, (בני

"ïåðáì ïéé"á ùîúùä
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– ספרים שמות 

åøôñá íâå .èòú ,âìø 'îòá å"äðøàéáî ,à"øâä ãéîìú ,ìãò äãåäé 'ø ,äãåäé é÷éôà

åè÷ 'îò "àéî éôéãø" הגר בשם שאמרו השמועה  את  מזים זה א)"(וגם

ïéé"î íéùåøéô å"ë àéáî ,à"øâä éçà ,íäøáà 'ø ìù åãëð ,ïîìæ äîìù áøä ,úåãî úéá

.å"äðøì ãâðúä à"øâä íà òãåé äéä àåäù ÷ôñ ïéàå ."ïåðáìä

øñîøåå äéøà ÷çöé áøä ,èàèùìëéîî íù ìòá(מא עמ' ירושלים, מכון הוצ ' (בספרו ,

ãö óãá ,á"éöðä ìù åãéîìú ,âøáñðìô äéîøé íééç 'ø ,åäéîøé éøáã

÷éù áéì äéøà ïá íäøáà 'ì ,íäøáà òøæ" "ãùà)"שאגתאריה (נכד øôñ øáçî

18,65'îòå ;æì ,åò 'îò éìùî ìò åøôñá,"íéìçðä

âøáðì÷î éáö á÷òé éáø ,äìá÷å áúë רנ דברי מקומות)"(הביא בעשרות  ו 

íéîòô úåøùò å"ðø øéëæî ,äøåúì àøæò ïáà à"ø ìò ùåøéô ,äãåäé é÷÷åçî

åë ,à äéòùé ìòå ,à ÷øô éìùî ìò - ùåáééì øéàî áøä ,í"éáìî(מלים)ãé ,æé ñ,ו)"(רנה , ,

"øåà øéàé" åøôñá ïëå .è ,ç äéîøé ìò ïëå .äéòùéì åúçéúô óåñá ïëå ,ãé ,âñ ïëå ;áë:ערך)

התהלך) הלך,

ïéìøá äãåäé éáö éìúôä áøä ,á"éöð הנצי ח "(עמק עט)"ב, עמ' ג 

øðì êåøò( זה ספר בתחילת ההסכמה הבאנו  ספריו , לכל הסכמה  (נתן

0



ג  פרק - 25מבוא 

הזיופים  פרשת על – ג פרק
úåìåñô úåìåòôî åòðîð àì å"äðø éãâðúîî ÷ìçíúåà ñçééìå ñåîìåô éøîàî óééæì åîë ,

úåàîâåã ùìù ïàë øéëæð .õéîùäì éãë ,ìàøùéá íéãáåëî íéùéàì(יותר .(ויש

äàìôää øôñ ìòá ,õéåøåä éåìä ñçðô áøä ïúð ìåëéáëù äùøã åîñøô [à] העיר "(אב ד

òøéàפרנקפורט) å"äðø ãâð ñåîìåôäå 1801 úðùá øèôð áøä .å"äðø ãâð ùà úåáäì áöåç åáå

"èôéøù-èàðåî"á äñôãð äùøãäå .1782 úðùá(ברסלוי)áúëì ùé úåðîéäî åæéà .1871 úðù

,øñîøåå äéøà ÷çöé 'ø äéä äàìôää ìòá ìù åøéò ïá .àëøéô ãåòå ?äðù íéòùú íìòð äéäù

åøôñáå .ï"÷ú ãò ã"î÷ú úåðù ïéá èøåô÷ðøôá ãîì àåä ."èàèùìëéîî íù ìòá" לאור (שיצא

תשמ "ע שנת ירושלים, מכון מא)"י בעמ' å"äðøג, éøåàéá ãåîìì åìù äáéùéä éãéîìú ìëì õéìîî

?íéáøá àùðù äùøãá ,äàìôää ìòá ,øéòä áø ìù åúòã äî òîù àì ãöéë .àø÷éå ìò

äéä à"øâä ìù ÷äáåî ãéîìú éë .êøôåî äæ íâ .å"äðøì ãâðúä à"øâä íâ éë åîñøô [á]

èáù" åøôñáå .åúúéî éðôì äîéìù äðù êùî à"øâä úà ùîéùù ÷öàìàôî ãéâîä ñçðô 'ø

ìò äìòéàì ."ïåðáì ïéé" øôñá àöîù äî çáùî ,å ÷åñô à ÷øô ,éìùî ìòøåàéá "äãåäéî

.øôñä øáçî ãâðà"øâäàöé íà ,çáùéù úòãä

øôô äéîçð áøä .ãåòå úàæ הגר åùåøéôא)"(מכון éååéìá "íéãéñç úðùî" øôñ øåàì àéöåä

éåìä õøéä éìúôð áøä ìù קוק )"(ראב אברהם  הרב תקופת  לפני יפו, íùåד ט , עמ' ב', כרך (בסוף

י  ìòד)"הערה íéî ÷öéå ,àðìéåá [à"øâä] ø"åîãà úéáá ãîì øùà øòðòñééø øéàî 'ø" :áúåë

øùà ìò øúåéå ,àø÷éå øôñì å"äðø øåàéá úà ììéä ì"æ à"øâä éë øîà ,úåáø íéðù åäéìà éãé

.[ì"ëò] "äô ìòáù äøåúî íéáø íéðéã íéáåúëä éèåùôî çéëåäì õîàúä

êáøòéåà ìàéøæò áøäå .åéãâðúîî äéä à"øâäù íéøîåàù ø÷ùä çëåä äæ ìë éøçàחתנו)

אלישיב) שלום  יוסף הרב å"äðø,של éøôñî ÷éæçä äéñåø éðáø éë øîàù åðúåç ìù åîùá àéáî

."äéøâðåä éðáø ïë àì

éðàå" :åì úñçåéîä ïåùìä åæ .åãâð áúë øôåñ íúçä éë å"äðø éãâðúî íéîñøôî ãåò [â]

äæ ïîéñ' :øîà äëå ,éìò ïâé åúåëæ ì"öæ äàìôä éøåî ùåã÷ äôî åàöé íéùåã÷ éøáã éúòîù

íà éë ,'à úëñîå ÷øô åà 'à äëìäá íäá 'à àìå ,äáøä úåøáçî øáåç åìà ìë .íëãéá äéäé

øôñ ìù ùòøä úìéçúá â"î÷ú úðùá äæ øîàå .'úåùøãå úåøé÷çå íé÷åñô éøåàéáå éùåøéôá

"ø"äåòá øåçàì íéðåî øùò ,åðãøé úåâéøãî äîë äúò ãòå æà ïî åðì éåàå .å"äðå ã"îøת"(שו

תשמ  החדשות, סופר לד)"חתם עמ' ו  סי' .ג,

.åîùá íù ñôãðù äî ìò ìåàùì úåëøéô äîë ùéå(א)àéáä àì øôåñ íúçä ìù åðá ãöéë

øôåñ íúç ú"åùá äæ øîàî(העתיקים ììë.(הספרים åðîî òãé àì úøîåà úàæ ?óñà àåäù
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çøéä"(ב) äâåð" àø÷ðä ïéìåôá úò-áúë àåä äæ áúëîì øå÷îä תרל ו)"(שנת  דף ה  חוברת  .ב,

øôåñ-íúç úøéèô æàî åøáò ãöéëת בשנת òãéר)"(שהיה  àì ãçà óàå äðù íéùìù ãåò

åðàöî ,íéìùåøéá éîåàìä íéøôñä úéáá ä÷éãáá ãåòå ?ïéìåôì òéâä äæ ãöéë ãåòå ?áúëîäî

ìò åìòé ïô ùùç øîåìë .úåáéú éùàø éøçàî øúúñäù éðåîìà íùåø é"ò ùâåä øîàîäù

.ñì÷å ïåéæá éàãëå åôåéæ

úåéâåñá ÷ñåò åðéàù øôñ ìù åðåøñç ìù åæ äðòè .íéøáã ìù íôåâ ìò úåù÷äì ùé ãåò

äéãáåò 'ø ìù åøôñ ïëå ?úàæë àåä äøåúä ìò ééçá åðáø øôñ íåìë .åø÷éòî êøôåî ,ñ"ùä

å"äðø äéä ï÷îò äîë çëåéå äàøé "ïåðáì ïéé" øôñ åãéì ç÷éù éî ,úàæî äøúé ãåòå .åðøåôñ

.ñ"ùä úåéâåñ øåàéáá

áùé ,íåúé åúåéäáù ,÷éù äùî áøä äéä øôåñ íúç ìù ÷äáåîä åãéîìú ,êë ìò óñåð

øéòá øåâì øáòå åéàåùéð éøçà íâå .16-22 ìéâî ,íéðù ùù êùî åáø ìù åðçìåù ìò ìëàå

í"øäî úåùøã" åøôñá àåä äðäå .äðùä ìù ìâøå ìâø ìë åáø úéáá úåäùì âäåð äéä ,úøçà

øäá úùøô óåñá "÷éùתרצ שנת  ע"(במהד' ל דף [íðîàב)"ז , "ïåðáì ïéé" ïî ùåøéô àéáî

áøä òãé àì íåìë .["ïåðáì ïéé" íù íùî åèéîùä ,åéùëò äæ øåàì àöéù øôñä úøåãäîá

?äæ ïéðòá åáø úòã äî ÷éù äùî

øçàåìà úåçëåäá åðì éã ."é÷éøñ é÷åá" øôåñ íúç åðáøá åìú àåùì óàù øøáúð äæ ìë é

.íéîëç éãéîìúì íéæáîä ìù úåñøå÷éôà éùòî øàù ìò íéãéòîä

0



לדפוס  אלו ספרים בהבאת 27מטרותינו

לדפוס  אלו ספרים בהבאת מטרותינו 

ãåîéì úåáéùç [à] .åìà íéøôñ øéãääì åðöîàúä ïäéðôîå ,åðì ùé úåøèî ùåìù

.øñåîä ãåîéì úåáéùç [â] íéôãøð-úåîù ïéá íéìãáää ïéáäì úåáéùç [á] ùãå÷-úåàø÷î

:åìà íéðéðòá áéçøðå

מקראות-קודש  לימוד חשיבות [א]

ïàøåã èàéôåøô áøä(1403 בשנת éðéðòá(נפטר úå÷åîò úåøé÷ç "ãôà äùòî" øôñ áúë

.ùãå÷ä ïåùì úôù13

"éðéñ ìáåé" øôñá תשמ שנת  קוק, הרב ח "(מוסד תשסב-תשצד)"ז עמ' שם úàב åøéãää

àåä ,äéôðò ìëá äøåú ãåîéì úåãåà íéáåùç úåãåñé øúé ïéá ."ãôàä äùòî"ì åúîã÷ä

,åéúåðù íãàä ùìùé íìåòì" :ì"æç ìù íúåòéá÷á ìéçúî àåä .àø÷îä ãåîéì úåáéùç ùéâãî

"ãåîìú ùéìù ,äðùî ùéìù ,àø÷î ùéìù(א ל, íëéðá(קידושין åòðîå" ì"æç øîàî éë øàáîå .

"ïåéâää ïî(ב כח, éîì(ברכות é"ùø úðååë ,"éàãî øúåé àø÷îá íåìéâøú àì" é"ùø íù øàéáå

ìàðáøáà é"øäî áúë ïëå .ì"ðä ì"æç øîàîë ,àø÷îá íåé "ùéìù" ìò óéñåîù,אבות (נחלת 

ד  ו ', אבות  במקרא)"על .ה 

äá äô÷ääå ,úåááìá äúøéîùå ãéîú äá ÷ñòä ,äîöò äøåúä" :êéùîäå14äúåìòäå

úà øéùééù äîî äæ ìë ,äá ÷ñòä úåúéòá äúìåæ øáãì äðîî äáùçîä äðôú àìùå ,ïåøëæì

øôñ ùåîé àì" äæ ìò øîà äæ éðôîå .'åëå .äéìà åäàéáéå úéçöðä äðåøçàä åúçìöä ìà íãàä

ëä ìëë úåùòì øåîùú ïòîì ,äìéìå íîåé åá úéâäå êéôî äæä äøåúäúà çéìöú æàå ,åá áåú

"ìéëùú æàå êéëøã(ח א, ä"òúù-ã"òùú](יהושע  'îò] .

"êì àöîé åðùøãú íà" øîàð åéìòå ,äæä úåìâá 'ä úà íéùøåã åðçðà äæ øôñáå דברי)

ט) כח, eìëé"הימים-א 'ä éáæåòå" åéìò øîàðù éî úkî [àåä] äæä øôñá ÷ñòä áæåòä ìëå (ישעיה . ÄÇÄÀ

כח) ãòì"15.א, êçéðæé åðáæòú íàå" ïë íâ øîàå(ט כח, הימים -א íäì(דברי éäàå" øîàå .

אבל 13. האנוסים. מן  והיה למראית-עין , הנצרות עליו  לקבל  נאלץ  הנוצרים רדיפות מחמת 1391 בשנת אמנם 
תהי "אל  וכן הנוצרים , תעתועי נגד הגוים" "כלימת ספר  וכתב ישראל לארץ  לבוא מהמדינה יצא אח"כ 

1397)כאבותיך" על (שנת מפורסם פירוש כתב וכן  הויכוחים". "אוצר  בספרו אייזנשטיין ר "ד אותם שההדיר  ,
הדף. על הדפיסו תרל"ב ורשה, שבמהד' נבוכים ", "מורה

ושוב14. שוב אותה ולהקיף  ולחזור  כולה אותה וכןללמוד קיח; פסקא הקודש , עבודת החיד"א, כתב (כן
כתב  וכן תורה"; בשמחת כולה שיגמור  עד יום , בכל  פרשיות "שתי  פ"ב הניצוץ , שער העבודה", ושורש  "יסוד

יג) ס"ק ר "ץ סי' או"ח על החיים , כף

ע"א 15. ח ברכות עיין
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"íù åàá øùà úåöøàá èòî ùã÷îì(טז יא, úãîúäì(יחזקאל äáéñ ùã÷îä äéäù åîë éë

úéäìàä äçâùää äúéä åøåáòá øùà àåä äæä ùãå÷îä øôñä ïë ,ìàøùé êåúá äðéëùä

äîåé÷ úáéñ àåäå ,åéøîàî éðéðôá äøé÷çäå ,äéåöø äðååëá äá äàéø÷ä úåáøäá äîåàá

ãòé äæ ìòå .äúçìöäå äúåøàùäå16éâìô ìò ìåúù õòë äéäå" äæä øôñä ÷ñòá 'ä ùøåã ìëì

"åúòá ïúé åéøô øùà íéî( ג א, çëùú(תהלים  ìà éúøåú éðá" åúîëçá äîìù øîà åéìòå .

"êáì øåöé éúåöîå(א ג, äæä(משלי øôñäå .'ä úøåúì áìá äøéîùäå ãéîú äøéëæä ìò øéäæé .

"êì åôéñåé íåìùå íééç úåðùå íéîé êøåà éë" äæ íò çéèáäå .'ä úøåú åìåë(ב ג , åîëå(משלי .

äøáòá äîåàä úåðååò íùä øôëéù äáéñä àåä åá úåùòðä úåìåãâä ïää úåãåáòá ùã÷îáù

àåä úåááìá åúøéîùå åúøéëæå ,äéåöø äðååëá ùãå÷îä øôñá ÷ñòä ïë ,'úé åéúååöî ìò

úåøëà øùà úéøáä úàæ éë" ãòééù åîëå .äéàèçå äîåàä úåðååòì íùä çìñéù ìà äáéñä

'åë äðéázëà íáì ìòå íáø÷á éúøåú úà éúúð ,'ä íåàð ,íää íéîéä éøçà ìàøùé úéá úàÆÀÂÆÈ

"ãåò økæà àì íúàèçìå íðååòì çìñà éë( לב-לג לא, íìåë(ירמיה åìàä íéðéðòä éðôîå 'åëå . È

"äé ùã÷î" øôñä íù àø÷ù éî áéèéä17[æòùú-åòùú 'îò] . È

"íìåò úåáéúð" øôñá êë ìò øéäæä ì"øäî íâ äðäåע סב נדרים על ז, פרק - התורה  :א)"(נתיב

'åëå åá ä÷áãìå 'åëå 'à 'ä úà äáäàì(כב יא, çåì(דברים ìò íáúë êéúåòáöà ìò íøù÷"

"êáì( ג ז , êéúåøâøâ"(משלי ìò íãðò êáì ìò íøù÷" øîåàå(כא ו, 18íééç(משלי õò" øîåàå

"äá íé÷éæçîì àéä(יח ג, åá(משלי úå÷éáãä àåä êøáúé íùä ìà äáäàä éë ,äæ øåàéá .

äøåú ãîìé íàå .åá úå÷éáãä àåäù äøåúä ãåîì éãé ìò íà éë äéäúù øùôà éàå ,êøáúé

'ä úà äáäàì" áéúëãëå êøáúé åá úå÷éáãä äøåúä éãé ìò äð÷é àì ,úøçà äðåë íåùì

"åá ä÷áãìå êéäìà(כב יא, áåúëä(דברים ïî àéáî ,áúëáù äøåúä ìöà êééù "àø÷àå" .

"êéúåòáöà ìò íøù÷"( ג ז, åúàî(משלי øñåú àìù éøîâì äøéù÷ àåä òáöàä ìò äøéù÷ä éë ,

,äøåúäÂÚ·ˆ‡· ‰ÈÏÚ ÊÂÓ¯ÈÂ ,ÂÈÙÏ ·˙Î·˘ ‰¯Â˙‰ ‰È‰˙ „ÈÓ˙Â.åéúåòáöà ìò äøéù÷ åäæå

"êáì çåì ìò íáúë" øîàå( ג ז, íáúë(משלי àø÷ð åäæå åáìá äøåúá ïééòé ãéîú éë øîåì äöø ,

ì"ëò .áìä çåì ìò

íé÷ñåò ïéà úåáéùéä éðá ïéá íâ .úåðåøçàä íéðùá àø÷îá ãåîéìä äôøúð äî-íåùî

ì"æç åðîî åù÷á ïë àì ìáà .äô ìòáù äøåúá íúãîúäå íðåéò áåøî ,àø÷î ãåîéìá éåàøë

ט  פרק  סוף סופרים, והרמב "(מסכת  והשו"ו , א, פרק תורה  תלמוד בהל' סעיף "ם רמו  סי' דעה ביורה  ע

הבטיח 16.

החיד"א17. כתב קי"ח)כן  פסקא הקודש , הוצ'(עבודת חול ", "שירי הלוי יהודה ר' דברי הוא המקור וכנראה
4 שורה 14 דף  ג , כרך לספרות, מחברות

על 18. "ענדם  תמיד בה לגרוס שצריכים פה, שבעל  תורה לימוד על  שמוסב מהר"ל  פירש זה שני  פסוק
גרגרותיך "
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19íéîñøôî.ד) åðà ,ùãå÷ úåàø÷îá úåððåáúäáå ïåéòá ÷åñòì øåîâä áåéçä ìò øøåòì éãëå

.íéáø íéðéðô íäî äìã øáçîä åðéáøù äæ øôñ

שמות-הנרדפים  בין  ההבדלים הם מה להבין שיש  מאד חשוב  [ב ]
ïéàù àéä úåáéñäî úçà ?úåøæ úåôùì ùãå÷ä éáúë ìù íîåâøúì ì"æç åãâðúä äî éðôî

ùéù òãåé äøåùàì ùãå÷ä ïåùì ïéáîä äðä éë .äìù ãçåéîä ïååâá äìî ìë íâøúì úìåëé

ïëìå .íéôìà ãåò ïëå "ììåò-÷åðéú" ,"íìò-øòð" ,"çøé-äðáì" ,"ñøç-ùîù" íéìîä ïéá ìãáä

áøä ìù åðåùì ïàë àéáð .éåàøä ÷åéãä úà àéèçî åçøåë ìòá äøæ äôùì äìî íâøúîä

."ë"ðúáù íéôãøðä úåîù øåàá" åøôñì åàåáîá ,øîééäèøå ïøäà äîìù

åì ùé ìòôå [íöò] íù ìëå .äî-ìãáäá äúàøåäá äúåòøî äìãáð åðúôùáù äìî ìë"

ìëå øúé úôù äá ïéà ,äéøáòä úôù úåøæä úåôùäë àì éë .åøãâî õåç êìé ìá ãçåéî øãâ

.äúåòø ìåáâá ñðëú àì äìî íåùå ,ùã÷ä ì÷ùá úåãåãîå úåìå÷ù úåéåðîå úåøåôñ äéúåìî

ãçàå .'åëå .äìî ìëì íòèå ïéðò ùé ,íéôãøð úåîùá åà úåðåù úåìîá ïéðòä ìôåëùë .'åëå

.íéôãøðä úåîùä ïéá ìãáää é"ò íéðåù íéðôåàá àø÷îä ùåøãì ,äãâàá ì"æç úåùøã éãåñéî

äæá äàøäù åîë ,íéôãøðä úåîùáù íéìãáää éô ìò äãúé åòá÷ù àöîð äëìääá íâå

äîìù áøä äëøáì øéëæäì ùé ïëå] .ì"ëò "àø÷éå øôñ ìò åøôñá ì"æ í"éáìîä ïåàâä åúøåáâ

.["äîìù úåòéøé" àìôðä åøôñá ,íééäðôô20

øàáì äáøä êë ìë ìîòå çøèù íéðåùàøäî äéäù å"äðø åðáøì úåãåäì åðì ùé äîë ïëì

,úåîéùøä ìë ìò øáò ,äéöðãøå÷ðå÷ øôñ åãéì ç÷ìù àéä åúèéù .íéìîä ïéá íéìãáää úà

.åðãåîéìì ïëåîä êåøò ïçìåù åðéðôì çéðäå íéìîä ïéá íéìãáää íä äî ïçáå ø÷çå ïééò äæ é"òå

äî" úå÷éúî ïåùì ïë íâ àéä "äöéìî" úîàáå ."úåöéìîä úà ïéáäì" àåä åðáø ìù åðåùìÇ

"éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp( קג קיט, äøéçáä(תהלים úà ÷îåòì ïéáî íãàä øùàë . ÄÀÀÀÄÄÄÀÈÆÄÀÇÀÄ

.äðáää úå÷éúî åì ùé ,åæ äìîá à÷åã ùîúùäì àø÷îä ìù úãçåéîäå úîéåñîä

במשנה 19. מדה. ואינה מדה במקרא "העוסקין חז"ל מאמר ע "פ גמרא, לימוד הוא העיקר  כי  שטענו  יש אמנם 
הימנה" טובה מדה לך אין  גמרא שכר. עליה ונוטלין א)מדה לג, מציעא הוא (בבא מקרא שלימוד מכאן  הרי 

בירושלמי  המקבילה הסוגיא ע"פ באמת אבל האחרים? מהלימודים  פחות ה"א)חשוב טז פרק ברור (שבת
יוח  בן  ר "ש דעת היא בירושלמי שזו  ומפורש  ה"ב)אי . סוף  פ"א וסוברים(ברכות רשב"י על  חולקים  שחכמים 

זו . מימרא אמר  ולכן  רשב"י של תלמידו  היה רבי פה. שבעל תורה מלימוד פחותה אינה היא מקרא דרגת כי 
שמות על רש "י  מזאת, יתרה כן . הלכה אין  פוסקים, וכמותם חכמים , דעת לפי  יח)אבל מחז"ל (לא, מביא

חובה  ידי  לצאת תם, רבנו  של  היתרו על לסמוך  שאין ועל תנ "ך. ספרי כ "ד בכל בקי  להיות צריך חכם שתלמיד
המוסר " ב"אוצרות הארכנו כבר הבבלי, 779-780)בלימוד עמ' הפוסקים .(ח"ב כל  מכמעט  משמע שכן

שבתורה,20. המקומות ברוב לשמים  מיוחס שהוא מטר  בשם  להתעורר  לך "ויש התורה: על  בחיי  רבנו כתב
גשם מהו  לבך  אל  ותן מפוארה, וחכמה מופלאה ידיעה הלשונות בחילוקי  ויש המלות בין גדול הפרש יש  כי 

עכ"ל  יז)ומטר " יא, (דברים 
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המוסר לימוד חשיבות [ג]

à"øâä áúë êëå .øñåîä ãåîéì àåä íéãåîéìä ìëì ùàøù êðéç øèðìñ ìàøùé 'ø ïåàâä

"øéö÷ åòøæú ìàå øéð íëì åøéð" ÷åñôä ìò( ג ד, úéùòð(ירמיה æàå ,íãàä ìù åáìá íéâéñ ùé" :

÷øå 'åáìî íéâéñ eâä'ì äìçú êéøö ïëìå .å"ç 'úøàî' úåéúåàä óåìéçá 'äôåøö 'ä úøîà' åìÄÀÇÀÅÇÈ

"'éìë óøåöì àöéå' êë øçà הגר ד)"(פי' כה, למשלי ãåîéìáא øéäæ éúìáä éë à"øâä øéäæä áåù .

ïéðò åîë ùôðì äøåúä ïéðò éë" :àèçå ìå÷ì÷ì íééðøåúä åéãåîéìá ùîúùäì ìåìò ,øñåîä

øòáì åãåîéì øçà êéøö äøåúá ïëå .úååî éîñå íééç éîñ äçéîöî àéäù ,õøàä ìò øèîä

"íéáåè íéùòîáå àèç úàøéá úìåñôä åðîîע ז תענית ע"(עיין עב יומא הגר ב)"א; משלי "(פ' על א

לא) ì"ëò.כד,

המחברת"כתב  "מבוא ישעיה ספר על  לפירושו  בהקדמתו המלבי"ם  א-ב)רבנו לשונו :(פסקאות וזו 

מליצה,א ) כפל  ולא מאמר , כפל לא ענין, כפל לא שונות, במלות ענין  כפל הנביאים במליצות נמצא לא
כפולות: מלות שני  לא ואף אחד, שהנמשל משלים שני  לא אחד, שענינם משפטים  שני  לא

מבלתיב ) במקרה הונחו  פעלים  או  מלות הכפולים, או  הפשוטים  ובמאמריהם , הנביאים במליצות נמצא לא
לבא  מוכרחים  שהם  לבד לא מאמר, כל  הורכב שמהם  והפעלים והשמות המלות ׁשּכל  עד מיוחדת, ֶָכונה
האלהית  המליצה מלות כל  כי אחרת, מלה תחתיה להניח האלהי להמליץ  אפשר היה לא גם כי  ההוא, ְִֵַבמאמר 
לבדה  היא אך  אשר  העליונה, החכמה במדת וספורים  מנוים ושמורים , ערוכים  והדעת, החכמה במאזני  שקולה

כן. לדבר בכחה שם)תשגיב המלבי"ם  .(עכ "ל

כתב:.ובהקדמה ה' בפסקא המערכת", "סדר שם הנושאת שם, נוספת

ובשפת "בבאור  חכמים. בלשון  המקומות ברוב הדברים לכתוב הענין  הכריחני  והגדרים הנרדפים
הנרדפים, בשמות הבדלים לתת חכמים  כמה קדמוני  שכבר  הגם  כי  תדע  גם  וכו '. ההגיון ובעלי  הפילוסופים 
שום דברי  על  בזה סמכתי לא זאת בכל שלמה", "יריעות וספר  נעול " "גן  ספר  והם בידי, ספריהם מקצת אשר

עכ "ל. לעצמי " סללתי אשר  המסלה ע "פ הכתובים כל יתפרשו אם בעצמי , דבר כל בחנתי  רק  אדם 

קיבל הרי  הנרדפים  השמות של משמעות ההבדלי  את לבאר זאת לדרכו ההשראה שאת מכאן לנו
בדרשי יצחק בר  אברהם  הרב כמו זה, בנושא שטפלו  מהראשונים  שהיו  נכון נעול". "גן  מספרנו  (חיהמלבי "ם

(1280 ומפורטבשנת רחב שער  שפתח מהראשונים  היה וייזל הירץ נפתלי רבנו אבל תוכנית". "חותם  בספרו 
ההבדלים לפי  שם, לפרש שיש  ומה במקרא מופיע  שהשורש הפעמים כל  אחת-לאחת ציין כאשר  זה בנושא

הנרדפים . שמות בין 

באמשטרדם "גן  לראשונה נדפס תקכה-תקכו)נעול " שלמה"(שנות "יריעות ספר  מופת,. ספר הוא (גם 
כרכים) הגר"א בשלשה שגם  וידוע לו. קדם  נעול " "גן  כלומר  תקמ"ד. בשנת רק  נדפס פפנהיים, שלמה ר ' של 
רבות בזה רנג-רסו)עסק עמ' הגר "א", "אוצרות בספרי מפתחותי  הרי(עיין בחקירותיו  המלבי "ם דברי אוסף .

מהשמות  כמאתיים  ביאר לוצאטו  דוד שלמה ר ' גם  גרינבוים . יוסף הרב ע "י  נלקטו  "הכרמל ", בספר הם
האוצר " "בית בספרו תר "ז)הנרדפים  והקבלה".(שנת ב"הכתב שוב הובאו מהם  הרבה .

מלה חשיבות  איזו ההזדמן וכפי במקרה נאמרו לא התורה שדברי  אנו שבטוחים  במה היא זו אלא חקירה ,
וייזל , הירץ נפתלי רבינו בזה היה גדול  מסויים. רעיון לבטא תחילה, בכוונה הוא במקרא וביטוי ניב שינוי כל

נעול " "גן זה בספרנו  שניכר  שני,כמו  בחלק  וכן ג '. שרש סוף  בהקדמה א', חלק בתחילת רבינו דברי (עיין
ב) חלון  ד' ורוצה חדר שפת-קדשנו האוהב אבל ואריכות-הסבר . במתינות הם דבריו  בהרצאת דרכו  אמנם .

מקראות-הקודש  מליצות היטב מלה)להבין  או ניב שינוי בכל לדייק יש  כדי(שבודאי כראוי בסבלנות יתאזר 
פנינים . לדלות
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"éç÷ì øèîë óåøòé" áåúëù åäæå(ב לב, àéáäìå(דברים ìùëäì äøåú ïá ìåìò ,øîåìë .

àáø êéøàä äæ ìò .úåì÷ìå÷î úåòãå ,íéúååòî íé÷ñô ññáì éãë åãåîéìî "úåéðøåú úåéàø"

בדורו !) íðéäâ(אפילו íéîòô åùøéé àìù åøäæéé åéãéîìúùע עב .ב)"(יומא

àø÷ðä àåä ãáìá øñåîä ÷øù òåá÷ì "íéøùé úìéñî"ì åúîã÷äá ì"çîø êéøàä äîëå

"äîëç"חז"(ע ע"פ לא שבת  äîëç"ב)"ל, àéä éðãà úàøé ïä" :àåä àìî ÷åñô éàãå כח). כח, .(איוב

úáåçå äãåáòä-úåîéîú êøåö íëç ìë ìöà úîàúä øáëù ïåéëå" :ì"çîø ìù åðåùì êëÄÀÇÅ

úåááì ìë éë' .úáòåúîå úñàîð àìà ,ììë éàãå úéöøð äðéà äìà úìåæù ,äðåé÷ðå äúøäè

'ïéáî úåáùçî øöé ìëå 'ä ùøåã(ט כח, הימים -א åðìùøúä(דברי íà äçëåú íåéá äðòð äî ,

,åðéìò ìèåî êë ìë àåäù øáã åðçðäå äæä ïåéòä ïî.Â�ÓÚÓ Ï‡Â˘ Â�È‰Ï‡ '‰ ‰Ó ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘ïëzéäÇÄÈÅ

éøô íåù åðì àöé àì øùà íéìåôìôá ,íá åðáééçúð àì øùà úåøé÷çá eðìëN ìåîòéå òâééùÄÀÅ

ìâøäì åäáæòð äáø äáåç åðàøåáì åðà íéáééçù äîå ,åðì íéëééù íðéà øùà íéðéãå íäî

äîå úéúéîàä äàøéä àéä äî åððééò àìå åðìëúñð àì íà ?äãîåìî íéùðà úåöîì åäçéððå

êìúå çëLz àìä ?åðáìî äúåà çëùîä éîìåòä ìáää ïî èìîð êéàå äúåà äð÷ð êéà ,äéôðòÄÈÇ

ìë çëá åðááìá äúåà òåá÷ì ìãúùð àì íà ,ïë åîë ,äáäàä .äúáåç åðòãéù ô"òà

åðéúåùôðá úåèäìúääå úå÷áãä àåáé ïéàî ?åðá äàöîð êéà äæì åðúåà íéòéâîä íéòöîàä

úå÷éáãä åðáìá ãéìåé øùà åúåîîåø ìàå åúìåãâ ìà äòùð àì íà ,åúøåú íòå êøáúé åîò

?éðôåâä òáèä äá ìéèîù ïéîåîä ïî äúå÷ðì ìãúùð àì íà åðéúåáùçî øäèú êéà ?äæä

íäéìò áì íéùð àì íà íð÷úé éîå íøùéé éî ,äøùéäå ïå÷éú ïë åîë úåëéøöä ïìåë úåãîäå

ìò åúåà íéàöåî åðééä ,éúéîà ïåéò øáãä ìò åððééò íà àìä .ìåãâ ÷åã÷ã øáãá ÷ã÷ãð àìå

:ïë íâ íäì íéáéèîå íéøçàì åúåà íéãîìîå ,åðîöòì íéáéèîå åúéîà

'íùä úàøé ïéáú æà ,äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà' äîìù øîàù äî àåä

ד) ב, íéðéã,(משלי ïéáú æà ,äàåôø ïéáú æà ,äðåëú ïéáú æà ,äéôåñåìéô ïéáú æà øîåà åðéà .

óñëë äúåà ù÷áì êéøö äàøéä ïéáäìù ,êì éøä .'ä úàøé ïéáú æà àìà ,úåëìä ïéáú æà

ìë ìöà íñøåôîù äîáå åðéúåáàî åðì ãîåìîù äîá àåôéà éøä .íéðåîèîë äúåà ùôçìå

àì äîì ?ïîæ äéäé àì äæä ïåéòìå ïåéòä é÷ìç øàù ìëì ïîæ àöîðä ,åà .ììë êøã úòã-ïá

ìà úåðôì åðîæ úéøàùá àåä çøëåî íà ,äæä úåìëúñäì úåçôì íéúò åîöòì íãà òá÷é

ì"çîø ì"ëò "íéøçà íé÷ñò ìà åà íéðåéò(ישרים למסילת .(הקדמה 

úáù úëñîáע ø'ב)"(לא øáòå óìç .íéáùåé åéä íéàøåîà éðù .äéäù äùòî ì"æç åøôéñ

åì äðò ,"àèç àøé àåä äæ ùéà éë åéðôì íå÷ðå äáä" åøáçì íäî ãçàä øîà ,àçà øá á÷òé

éðà" :åéøáã úà äçã ãéî åäòø ,[äøåú åá] "ïééøåà øá àåä éë íå÷ðå äáä ,ïë íðîà" :éðùä

"?'äøåú ïá' ÷ø úøîà äúàå [!ìåãâ çáù] àèç àøé àåäù êì éúøîà רש אתה "(מפרש כלומר י:
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בשבחו !) éôìמיעטת  éøä éë ,øñåîä ãåîéìä úìòîá íéèòîîù åìà ìò äìåãâ àéùå÷ ïàëî

!äøåúä ãåîéìî åìéôà øúåé õåçðå áåùç àåä ì"æç

à"ãéçä éøáã ô"ò)"רחמים כט)כסא פרק סוף נתן, דר' לאבות  "íä íéîëç éãéîìú à÷åã

åðîéä ìåãâ åøöé åøáçî ìåãâä ìë éë ,íòä øàùî øúåé øñåîä ãåîéìì íéëéøöäע נב .א)"(סוכה

"íåé ìëá íéîòô äîë øñåî éøôñ ãåîìì" àáåî à"øâä õòééù úåâäðäá íâå פסקא רב, (מעשה

.ס')

æééå ä"ðø ìù åéøôñáíðîà .úåãîä ïå÷éú ïéðòá íéöøîð íéøáã ,øñåîä øùåé åðà íéàöåî ì

,åðåùìì ìâøúî íãàù éøçà ìáà .åîå÷î éðáå åøåã éðá âäðî éôë ,ïåùì êéøàî àåä ãçà ãöîÄÀÇÅ

,ïæ ìà ïæî íäá íéàìî åììä íéøôñäù ,íéîù úàøé éøáãá úãçåéî úå÷éúî ãîåìä àöåî

.åúåâäðúä éðôåàå åéúåòéã úà ï÷úî åéøáã ãîåìäå

.åìà ùãå÷ éøôñ øéãääì ïåëðì åðéàø åìà úåáéñ ùåìù íåùî

נרדפים שמות לימוד חשיבות בענין נספח

÷ìàô ìàéøáâ áøä ìù äàìôðä åúîã÷ä êåúî éúøö÷å éú÷úòä ïìäìã íéøáã

úéðëú"(אמשטרדם) íúåç" ìù äàöåäì åúîã÷äá תרכ , 2-6:ה )"(שנת  'îò ,

ãøåôîå øæåôî ïä øéòæî èòî ,åðéðåîã÷ éøôñá úåôãøðä úåìîä ïåøúôî àöîðù äîå"

íâ ,÷"ãøì íéùøù ,ïåçøô ,÷åøñ ïá íçðî úøáçîá åîë ,äðä úçàå äðä úçà ,íäéøáãá

ïëà ,ùã÷ä éáúëá íéðåù íéôãøð úåîù åðì øúô 'íéëåáð äøåî' åøôñá í"áîø ìåãâä åðáø

äîìù áøä áøäå .êøáúé àøåáäî íùâ ìë ñçé ÷éçøäì ãîçðä åøôñ ïéðòá íéòâåðä åìà ÷ø

"ãòåî ìäà" åøôñá åðéáøåà ש שנת àéáäùח)"(ויניציאה , äî 5-6 'îò íù äàøå .åððéðòì ì"ëò

.íéôãøðä úåîùä ïéá åìéãáäù ì"æç éøáãá íéáø úåîå÷î ì"ãùø éøáã

0
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והמגיה המעתיק  דברי 

àåáî ïééò .ì"öæ ìæééå õøéä éìúôð åðáø áâùðä ÷éãöä ìù åéøôñ éãéì àéáäù éìò 'ä ãñç

"ïåðáì ïéé" øôñì תשס שנת íéìåãâג )"(מהד' íéîëç íéòáøàì áåø÷ ìù úé÷ìç äîéùø וחלק)

שלפנינו) הדורות  גדולי מראשי åéøôñמהם úùåã÷á å÷éæçä ,åúåà åöéøòäå åéøôñá åãîìù

åçãå ,äàìôää ìòá éøçàå äãåäéá òãåðä úôå÷ú éøçà åéç åìà ìë .íäéøôñá åéøáã íéàéáîå

äìâúé å"äðø éøôñá ãîåìä ìëå ."åäì àøéáñ àì øîåìë ,åäì òéîù àì" .íäéúåãùç úà äæá

.úéìëúá 'ä úà àøé ,åéðéò ãâðì 'ä úðåîúå ,ïåéòä øùé ,÷éîòî ùéà äéä àåä äîë ãò åéðôìÈÅ

íðç ìò åäåãùç ,åðéáø äùî ìöà äéäù åîë ìáàב)"(מו יח, ì"çîøìק ,í"áîøì òøéà ïëå .

àôô áø éøáãëå ,äáøä ãåòå(ב קיח, .(שבת

åùò êëå .ùãå÷ä ïåùì ìù íéìîä ø÷çì áì íéùáå ,ïåéòä øùåéá äøåú ãåîìì ãàî áåùç

åðéðåîã÷ éìåãâ)" והקבלה המלבי "הכתב רש ", ועוד)"ם , הירש .ר

äôéà ïåéöå ïåîéñ åðàöî àì úåáø íéîòô ì"æç éøáã àéáî øùàë å"äðø åðáø éøôñá

.äæ øáã íéìùäì åðéñð .íéáåúë íäéøáã

àùøå úøåãäîî åð÷úòä1838)"(תקצ ñ÷åá-åøáäéá.ח, àöîðä

úåèùôåî ïäù íéìîì äá÷ð åà øëæ äéèðá ÷ééãì àì å"äðø âäðî" רבות(כמו  "סודות

רבות" àåäù)"נסיונות ïåéë .íìåë éúð÷ú àì ìáà éúìåëéù äîë ï÷úì éúéñðå ,ò"áàø úòãëå ,

.áúë àåäù äîî úåðåù øå÷îá íéìîäå ,÷ééã àì íéîòôì ,øéáëä åðåøëæ ô"ò ì"æç éøáã èèéö

.÷ééåãîá àåä àéáäù ïëåúäå ïåéòøä ìáà

.åììä ùãå÷ éøôñá ãåîéìäî äáø úìòåú ìá÷é ìàøùé íòù éðçåèá .øéãàéå äøåú ìéãâé

ìâøúé íâå .úøàôúì íéáø íéðéðô àöîé úåðìáñá ãîåìä ìáà ,ïåùì êéøàî àåä íðîà

.øùåéá áåùçì êðçúéå

*

úìéçúî íéøáã ïàëì ÷éúòðå"äðøì "úåãîä øôñ" úøåãäî תשס שנת  :ב)"(מהד'

éøáãì áåù úåðôì øáãä áåè äîë ,øñåîä úòåðú úåøøåòúäá åðëøáúð ä"áù øåãá

"íéðåøçà ìù ïñéëøî íéðåùàø ìù ïðøôéö äáåè" :ì"æç ïåùìë ,íéðåîã÷äע ט: ב "(יומא ר "ע

י) .מה ,

äéä øáë äæ ïåæç éë øåëæì ùé ,åøåãá å"äðøì áéáñî äç÷ìúðù äàøåðä ú÷åìçîä ïéðòá

÷ìç ïéãîò é"øù äéä êë ,í"áîøä ìò øúé úåôéøçá ÷ìç ã"áàø íâù äéä êë .íéîìåòì
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ì"çîø ãâð íéôåãéâá ב רמח "(כמובא דורו"אגרות  ובני ìù)"ל úòãä ìò äìòé íåìë .íéáø á"åéëå

ãåîìì àì åà ?"ùáã úåøòé" øôñá ãåîìì àì åà ?í"áîøä éøôñ ãåîìì àì íåéä åäùéî

íéøçà "íéìåãâ" åàá äôå÷úä øåáòëå ,àåù úåãùçå úåéåòèì äîøâ úåìâä ?"íéøùé úìéñî"

.àø÷éòî ÷éãöä úà å÷éãöäå

ìàøùé éìåãâî ãçà àöé åúòùáù òåãé ר עמדין)"(הגאון "úãîçי äìá÷ä øôñ ãâð øøåòì

"àðìéåî ãéñçä ïåàâä"á àáåî ìáà ,"íéîé( קמג קמב, עמ' לנדוי, בצלאל ר' à"øâì(של åøîàù

ñéøâå äéôà øãäî äéä úùù áøù ,à ,ç úåëøáá àøîâä ìò àåää øôñá àöîðä äôé ùåøéô

çáéù à"øâä ,íéðåùàøä ìë åùåøéôá åèáìúð øáëå .ú"ñ úàéø÷ íâøú íâøúîäù úòá

ïé'æåìå ç"øâäù íù àáåî ."äøåú ìù äúéîàì àéäù" øîàå "íéîé úãîç" ìù äæ ùåøéô

,íúðååë äî øéáã ù"ø ø"åî øàéá ."éàðâ åéìò øáãì øåñà ïë íà" :à"øâä åáø éøáã ìò êéùîä

.äøåú ìù äúéîàì êë ìë íäù íéøáã ãéâäì äëæé éôåã ìòá íãàù íìåòá ììë ïëúéé àìù

íäù ,êë ìë íéáåøî íðä íéôðòä åéáúëáù íéîåöòä úîà éøáã ,å"äðø ïéðòá àåä êë

.íéééúîàä íé÷éãöäî àåäù øáçîä ìò íéãéòîä

ïî íãà àäé íìåòì" àøîâì ïééöå ,óãøð äéäù åá ùé ,å"äðø ìù åéúåìòî øàù ìò óñåð

áåúëä ïøéùëäå ,äðåé éðáå íéøåúäî øúåé úåôåòá óãøð êì ïéàù ,ïéôãåøä ïî àìå ïéôãøðä

"çáæîä éðôì ב)"" א: צג, נרדף ק את יבקש ע"והאלהים טו: ג ', קהלת  ויק ", שזהו"ע  ה ' פסקא כז , ר

ישראל) עם של מעלתם íéìäúעיקר ùøãîá àåä ïëå יד). פסקא קד, äîù(פרק àø÷ð äîì"

øô úìéçú ,íù ùøãîä éøáãì äîåã äæå ,"äéúåøáç úçú úñîøð àéäù ?äãéñçéøáã ,åô ÷

."éðà ãéñç éë" ãåã

øôñ ìù åúåéãåçé äî ,íãàä ìù åúåéøñåî ïå÷éúá úåáø ìéòåî "úåãîä øôñ" ø÷é øôñ

÷îåò ô"ò úåéëåðéçä åéúåèéù úà ññáîù êëá àåä ?øñåîä éøôñ øàùî äðåù úàæáå ,äæ

ä÷åîò äðáäå úåðåùìä úðáäá ÷éîòäå ø÷ç øùà ïåàâ åäåîë éî ,àø÷îä ìù åéúåöéìî úðáä

"àø÷îì äîéà ìù íéðô" åøîà ì"æçù åðàöîå ,íéôãøðä úåîùá פט סופרים , ה "(מסכת  .ב)"ז 

åúåéîéîøò ìåãâ äîëå .àø÷îä éøáã éôìò øñåîä éøáã ññáì ,áø å"äðø ìù åçåë äéä äæá

ë"ë ÷åñòì àì íúåà äúôîå ,í÷ùð éìë ø÷éò úà ìàøùé éðáî áðåâ øùà ,òøä øöé ìù

.òøä ìåî íéùìç íä êë é"òå ,úåàø÷îáע ננקט זה ""(משל מחבר הלשון י פ "שמירת ג ' שער ח,",

יצה  של תכסיסו  ישראל)"שכך בני של נשקם את לגנוב .ר,

øôñì äîëñä ïúð ,"øðì êåøò" øáçî ,øâðéìèò á÷òé 'ø íñøåôîä ïåàâäù åðúåàø éøçàå

äìá÷ä éðãà ìò íéãñåéî íéàìôðä åéøåáçá" :áúåë íùå úéùàøá ìò å"äðø(המסורת)

ìù àôéñäù ïéáî åððéàù äæ àåä éî ,ì"ëò "ìúôð íäá ïéà ,äöéìîä éôåé éëøã ìò íéøáãðå

øèù" ïàë ùé ïëáå .åéðôìù øåãá å"äðøì åãâðúäù íéðáøä íúåà éøáãî é÷åôàì àá åéøáã
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àðà àð÷éæçî" ïëìå ,åäåîã÷ù íéìåãâä ìù "úåòãåîä" ìù ìåèéá ïàë ùé ."åãéöá åøáåùå

ïåéòáå äáéçá äæ øåáéçá ÷åñòì ìàøùé éðá åðéçà úà øøåòì éððäå "øîã äéîéìâ éìåôéùá

.éåàø äæä àìôðä øôñä íäéìàù

0
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המפורסםו הסכמ  הגדול  הגאון  הרב  זצ"לשאול כמהור"רת 
יע"א א  אמשטרדם  דק "ק  ור "מ ב "ד

כולו שורק נטוע  ובתבונה, בדעת לב  חכמת מלא כרם על עברתי, זריז  איש שדה על

טובו מה נהר , עלי כגנות מים, עלי כארזים בחור  שמים, יראת ואוצרו ואמונה, אמת זרע

נפתלי  כהר"ר  המושלם המופלא החיים בעלי ה"ה ויצהר, תירוש  בחורים דגן יפיו  ומה

מביא  שפר , אמרי הנותן מקאפענהאגען, יצ "ו וייזל בער יששכר  כהר "ר הקצין בן הירץ

בתורה  הבאים דברים כמה על כעיקר טעם ליתן חשב  אשר  מחשבותיו  פרי בכורי וקורא

ונשנו , שנאמרו  קודש מקראי וכמה מחולקין, ושמות אחד כגוף נראין וכתובים נביאים

נפשו אמרה וחלקו  וחילוף , ויתיר  בחסר או  בקצרה, שבאו פעמים בארוכה שבאו  פעמים

קיים  יסוד  על בנוי הפשט דרך על ובינתו שכלו  יד תשיג אשר  ע "פ כוונים להם לעשות

ב"גן  נטועים כמסמרות כדרבנות, חכמים דברי כי דעת למען רז "ל, דברי לעולם לעד 

הולידה  זאת ומחשבתו  יחדיו . צדקו  אמת דברי יושר  בכתב  נתנו  אחד  מרועה נעול",

הגדלים  גנוסר , כפירות נפש לכל וערבים מתוקים ומוסר , חכמה דברי כמה עוד  והצמיחה

לא  אשר  נאמנים מים שתולה, רבים מים אל טוב , שדה מרומי על נפתלי של בחלקו

את  אפניו , על דבור דבר כסף במשכיות זהב  תפוחי פירות, עושים הם ובאמונה יכזבו,

יודיע חתום, מעין נעול" "גן שמו  קרא לפניו, זכרון בספר ויכתב עשתה, ידו  אלה כל

בו . לראות הטבתי ובסתום, בטוחות חכמה

והעמודים, המכונות רז"ל נגד עתק הדוברים בדים, אותות מפר  מחמדים, כולו עלה והנה

ומסתכל, רואה כל לעיני מספיקות בתשובות יסכל, ודעתם אחור בעיניהם חכמים משיב

השכל. מוסר לדעת יכלכל, במשפט דבריו

וחיך  תבחן, מלין אזן על חכם מוכיח וחלי, זהב  נזם יקר וכלי חפץ אבני אבניו וגדר 

התורה  חכמת כנגד אשר  חיצוניות בחכמות משא"ול סור  למען לי, לי אומר הטועם

התורה  דברי אל להשכיל לבבו  יטה לחכמה אם כי מדלי, וכמר נחשבו  מאזנים כשחק

אש הזה הנחמד הכרך את בראותי ואני כלי, אל חיים מים תוצאות משם כי רוהמצוה

דברים  מליו בספר  יוחקו  ואמרתי ותושיה, עצה ממנו הנהנין ברכת ברכתי להפליא, עשה

בו לעשות המחבר כוונת שאין ברמיה, ולא היא שמים מלאכת כי בעליה, שנאמרו

אוהביו להנחיל אם כי יחשוב , לא וזהב יחפוץ לא כסף לכלום, צריך שאינו  לפי קורדם

אחר לך בשדה ועתדה וגו ' בחוץ הכן שנאמר מה בנפשו  ולקיים נחלה, עם חכמה יש,

אדרת. לגפן ותהי ולתפארת, קדש להדרת למשמרת, זאת תכתב ובכן ביתך. ובנית

לפ "ק, [תקכ"ה] יפ "ה עש "ה הכ"ל ישראל בני למנין יגד "ל ה' יום היום ב "ד

יע"א. אמשטרדם בק "ק חונה שאול הק '
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השלם ו הסכמ  החכם הגדול הגאון הרב ת

שלםכמהור"ר זצ"לשלמה

ור" יע"א אב "ד באמשטרדם  ספרדים קדוש דקהל מ
העבודה. ועל התורה על לכבודו, אלא בראו  לא הארץ על אדם אלהים ברא אשר  היום למן

הראשונים  והימים יסדה, אר"ש  על מפיו  היוצא ככל דעת למען ובינה חכמה בפיו  ויתן

טובים  ימים היו לא היום זה אך וחסודה. נאה אתמר בפרושא כהווייתן דברים שמעו כולם

איניש עביד  ולא בוריין על דברים דבר מבין אינש  איתי לא יהודה, ויגל יצא יצא לישראל

מעיני  ונעלם לכולם אחת ושפה במד"בר נשנ "ו הדברים אלה להשכיל להבין קפידא,

גודא,. מחיצה? מאי אומרת הלשון מה אנוש ידע  לא קשים דברים זאת גם ואף  העדה,

לה  פתחו הבא"ר  אודות על גברו  גם עתקו  ראו  המה כי רבנן. מלכי מאן למלכים. אל

לבדם  להם המה מעט אם ראיתי זה את אך בלמידה. שישנו כל שכל ושום מפורש פתחא

היום  ויהי מלומדה. אנשים מצות כדכתיב  קרא וישנו שנו ארעא דיירי וכל האר"ש  נתנה

המושלם  המופלא מעם, מורם בחור  חכמה, בכל ומשכיל חכם אחד עיני ראתה בשורה יום

נעול" "גן כתב ספר דפו "ס למען ויקרב בא וויזל, הירץ נפתלי כמה"ר  אוריין ובר  אבהן בר 

את  וראיתי לפרצידא. דמי נובע  נחל גנים מעין [ספר ] יסד כן כי לו ועוד  פטדה, אודם

נקראו , שמות שבע הברית דברי את הלחות על ויכתוב חן חכם פי דברי הרשום והוא כל

ויהיב עליהם ויחלק מדה, מרובה בטעמא מלתא ופי"רש שנה מרובין ושרשיו באחד

מתניתא  מייתי חדא ואגב  הדא, מן לה פשיט הקשה הדבר  וכל נשתנה, מה מפני טעמא

לדידי  חמדה. אר "ש מדבש  מתוק תהלך ולשונו  וקוץ קוץ כל על נכוחים דברים דרש דרש

דבר במקרא, ויבינו ידעו  למען ישראל לבית טוב  רב מיניה דנפיק דבר  גדול דבר  לי מזי

יבין  ולבבו  ראיה גדולה הרואה אחד  הדה. ידו  סתום כל דבר. הניח לא אופניו , על דבור 

קרי"ת  לקח יוסף לו . וער"ב  השומע ואחד  הוד "ה, עלה נתן ליה דאתקליה לישנא ורפא ושב

כדנא, דנא קבל כל להעידה, נאמנים הכל כגדול כקטן לכל דשווי' מלתא ולכדה. ספר 

מי  באוצרותיו  חתום הנשאר  והיה וחסדא, חינא שמיא מן עלי ' ייתי חילי' איישר תאמרון

לעולם. וחי מקדש עזרו ישלח ה' אל ואתחנן עבודה. אחריה שיש עבודה ויכתבון יתן

שוין  אליהו  כשני שנים חיים. ושנות ימים ארך בלמודייהו  רבנן דמשכו  תלתא במותב 

סביב זתים כשתילי ה' לו  יתן ובנים אהלו, מתוך ימיש  לא והכבוד והעושר לטובה.

העבודה, ועל התורה על העומד  דברי כה כורדא, בישראל לעולם לעד סמוכים לשלחנו 

החמדה, שכיית יע"א אמשטרדם תהלה בעיר אשר  ספרדים ק"ק סגולה עם אמוני תוך

לפ "ק. [תקכה] הלולי"ם קד"ש  פריו כל שתא דהאי סיון

שלם  שלמה הצעיר
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כמוהר"רת ו הסכמ  החסיד הגדול  הגאון זצ"לשאול הרב 

יע"א אב"ד האג דק"ק

שלוחה  אילה נפתלי וסופר , החכם חומר כמין שתל אשר הכפר , ואשכול המור צרור 

ה"ה  על, הקם הגבר  נאם נעול", "גן בישראל שם קרא אשר  בספר  שפר, אמרי הנותן

נפתלי  כהר "ר המופלג התורני ובישני, שפכוני ועצני, עדינו  השלם, החכם בגוברין גבר

ופריו עצו ויורני הגן תוך בבואי ויהי לדוגמא, עלים איזו  לי שלח  אשר יצ "ו, וויזל הירץ

אילן  נטע  שפתותיו , בארשת לארץ מאיר סופר עט בע"טו  נתן פריו  אשר  לטובה, שוין

עם  חדר בתוך חדר  כחותיו, ורב שגיא וענביה שפיר  עפיה פארותיו , רב  אשר  בגנו 

מסבה  והוא עמוקותיו , לגלות חשך מני העברים למחנה להאיר וחלונותיו , אשנביו 

השרשים  להבדיל הקודש בלשוננו  מעגלותיו , נאה ומפלס שוקל בתחבולותיו , מתהפך

נרדפים, לשמות החליטום אשר  כראשונים להורות וימאן בהוראותיו , אחיו מעל איש

ז כראי זה ראי ולא ולאלפים, למאות שמות על כך האומרים נרפים, כי אומר  הם וגזר ה

ענינים  לבאר  והנה עשיריה בה ועוד  ולשונותם, בכוונתם חותם כחומר  ויהפך שואפים,

במליצה, אלי בא הנ"ל והחכם ידלנה, תבונות איש יערכנה, לא וגביש רמאות נכבדים

על  להקריב  המס"כים כשר להיות לכשירצה חכם חוצה, מעיינותיו להפיץ שרוצה מאחר

כל  יבוא ולמען במצעדיו , ויצעדו וחדריו בגנו ורעים דודים ידרכו למען הדפוס, מזבח 

הגאון  גיסי כבוד  ה"ה רברבי אשלי תרי הני הסכימו כאשר  מגדיו , פרי לאכול לכרמו  איש

באמשטרדם, ספרדים דק"ק אב"ד  הגאון כבוד ורחימי אשכנזים, דק"ק אב "ד המופלא

חלדו , ימי ויאריך בסעדו , ויהא בעדו, יגמור וה' ברנה. יבוא בוא תאמרנה, הן עצמותי וכל

לפ "ק. [תקכה] טו"ב  דבר לבי רח"ש  שנת סיון ט' ד ' יום האד פה

יע"א האג ק"ק  חונה הלוי  שאול הק '
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המחבר מכתב

ìëá åéáà ãáëé ïá ,äðø ìå÷áå äãåú ìå÷á íåìùì àø÷à ,äðåáìä úòáâ ìàå øåîä øä ìà

àøé áöéúé íéëìî éðôì ìéëùî øáâ ,äðåáúå äîëç áäåà ùéà éáà éðåãà ä"ä ,äðåîàáå áì

äòåðöäå äø÷éä åúãìåé ìéâéå .å"öé ìæéåå øòá øëùùé ø"øä äìòðä øéáâä ãåáë òøî øñå íéäìà

éîà ä"ä ,äðçìù äëøò óà äúéá äúðá äîëçá ,íéáéãð úá úìëùî äùà ìéç úùà ,äðçë

.êøáú ìäàá íéùðî ,äìèé úøî äøéáâä ,ììäúú àéä 'ä úàøé äùà ,éáì ùåùî éúøåî

úçú åç÷ ,éúåáùçî éøéö éúåòáöà äùòîå ,íëúìòî úøãä ìåî ÷åçøî äåçúùî éððä

éë ,éðìîâ øùà áåè ìë 'ä éãñç ,éúåáàì åòéãåé ,éúåøåù åøéäöé éúôù éøáã íå÷îáå ,éúåìî

,åéúøáç íëîò éðãåòá ïä .""ìåòð ïâ"" íùá åéúàø÷ øùà éúøáçîî ïåùàøä úéáä øåàì àöé

,íéøùð éôðë äúòå ,éøô ùòéå õéö õöéå çøô àéöåä úòë äðäå .ä÷ãöì úîà òøæ ,åéúòèð ÷øåù

,íëì úàáåä øùà ,éúçðî úà àð åç÷ .éúçîù ùàø ìà ,éúãåáò éøô ïåìéáåé ,íéøôò éðáå

ìà äáø÷ì éáì éðàéùä êéà íëãåáë úìòî éðôì ìöðúäì íìåàå .íëùôð éðëøáú ïòîì

éðà øñç éë éúòãåäå øôñä úçéúôá éúìöðúä øáë éë .øúBîì êà ,äúåùòì úàæä äëàìîä

÷ø ,øáãì íëãáò óéñåé äîå .íéùòî ïåøùëîå úåø÷é úåãîî éëðà íåøòå ,úòãîå äðåáúî

êì àéä äëøáä ,àåä íëììâá áåè éá àöîð øùà èòîä åìéôàù íëãåáë úìòîì úåãåäì

ãîä ìàå äîëçä ìà äðëää éë ,éîà êìå éáàúåéãò] åðéðùù åîëå ,úåáà úìçð ïä ,úåáåèä úå

òáèì íéîåã íäéòáèá íéôðòäù éôì ."äîëçáå 'åëå íéøáã äùîçá åðáì äëåæ áàä" [è ,á

äø÷é äãî íäá éúàöî àì éáø÷á øùà ùôðä éúá ìë éúùôç øùàëå ,åðîî åàöéù ùøåùä

àåðùìå úîàä áåäàì éúåà íúìâøä éøåòðî éë ,éì úàæ äúéä íëãéî .úîàä úáäà éúìåæ

øùà äáåèä ìë ìò íëì íìùé ìåîâå ,'äì íúà íéëåøá .úîàä òáè éá íúòèðå ,ø÷ùä

ãòá øéúòäì íéîùä úBNåøô étëå ,íëúìäú òéîùà äãåú ìå÷á éðàå .éãîò úåùòì íúåáéèäÀÇÇ

øçî ùé ,øçî íåé ,íëøëù ìò àáú éë ,íëú÷ãö íëá äúðòå ,íëúà êøáé éãù ìàå .íëúåìù

éøòá øéùð æà ,íúåáà ìò íéðá áìå ,íéðá ìò úåáà áì áåùé æà ,áåè åìëù íìåòì ïîæ øçàì

.íëéìâø úåôë ÷ùåðä íëðá éøáã ,åãñç íìåòì éë áåè éë 'äì åãåä íéìùåøé úåöåçáå äãåäé

וויזל  הירץ נפתלי 
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יזיי "א  האבי "ב המגיה  הקדמת
(1838 תקצ"ח, שנת  רביעית, (מהדורה

à,éçîNe éìéâ äðø éçöô ,äîëçÈÀÈÄÀÄÄÈÄÄÀÈÄ

,òéâä Czò íBéä Céãò LBaììÄÀÆÀÅÇÄÅÄÄÇ

,éçúôe éàBá CøéL àð éàéáäÈÄÄÈÄÅÄÀÈÄ

.òéãBî Cúòôé ãBä ,éìzôð ékÄÇÀÈÄÄÀÈÅÄÇ

á,eáø÷ CúBàøì íéðBáðe íéaøÇÄÀÄÄÀÅÈÈ

,ïéò eîN àì Céôé úeìâúäáeÀÄÀÇÈÀÅÉÈÈÄ

,eáãð íaì zà éî úa úòãìÈÇÇÇÄÇÀÄÈÈÈ

?ïéàî äîëçä ,éðà íâ ìàLàÆÀÇÇÂÄÇÈÀÈÅÈÄ

â,çeì ìò éúBøáã áúBë éðãBòÆÄÅÄÀÇÇ

.éúéàø äîëçä øBà ,ïðòä øñÈÆÈÈÇÈÀÈÈÄÄ

,çeø ézøöò àì íâ ézìôð æàÈÈÇÀÄÇÉÈÇÀÄ

.éúééä íäãð íãøð ,ïLé LéàëeÀÄÈÅÄÀÈÄÀÈÈÄÄ

ã?zìôð äæ äî ,äîëçä øîàzåÇÉÇÇÈÀÈÇÆÈÈÀÈ

?úàø÷ äæ äîì ,ãçôú éðî[î] íàÄÄÆÄÄÀÈÈÈÆÈÈÈ

,zìîò ìéìå íBé éçúôá àBáìÈÄÀÈÇÈÅÈÇÀÈ

.úàá áBè íBé ìò ék !éçà íe÷ ,äzòÇÈÈÄÄÇÈÈ

ä,äáéù÷ä ,úkñä ,áBè øNáze äòîLÄÀÈÀÇÅÇÀÅÇÀÄÈ

:øôñä äæ øaçîì øîàú ,àð CìÅÈÉÇÄÀÇÅÆÇÅÆ

,äáéèä íéáBèì ,ìàä äáéèäÅÄÈÈÅÀÄÅÄÈ

.øôL éøîà ïúBð ,éìzôð ÷æçÇÅÇÀÈÄÅÄÀÅÈÆ

å,éúééä "ìeòð ïâ" ék Bì øîàú ãBòÉÇÄÇÈÈÄÄ

,çzôî Bì Nòéå ,àáî øeâñÈÄÉÇÇÂÇÀÅÇ

,éúéåà øLàë éúBúìã çBzôìÄÀÇÇÀÇÇÂÆÄÄÄ

.çéø eôéèé éúBðBéòø éçøtÄÀÅÇÀÇÇÄÅÇ
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æ,ø÷é éøeaç BìëNî àéöBä ãBòÄÄÄÀÄÅÆÆ

,úìä÷ úîëç ìò "ïç çeø" øôñÅÆÇÅÇÈÀÇÉÆÆ

,ø÷ç äaøä ãBò ,"íéðâ ïéòî" øôñÅÆÇÀÈÇÄÄÀÈÅÆ
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åðì øéàäì øåà øçùë ò÷áé æà ,ì"ðä íéìãáää àöîð øùàëå .áèéä åðáìúéå åøøáúé ,ä"æòá

,äîëç ïåùì äæ áåúëá áúëð äîì ïéáäì .íéàéáðäå äøåúä ïäá åùîúùäù úåöéìîä ùåøéôá

äøåúä ,àîâåãì .àöåéëå úåç÷ô åà úòã ,ìëù ïåùì éùéìù íå÷îáå ,äðéá ïåùì øçà áåúëáå

äøîà(ח כג, äøîà(שמות øçà íå÷îáå ,"íéç÷ô øåòé ãçåùä éë"(יט טז , ãçåùä(דברים éë"

àìå ,úåç÷ôå äîëç åììä úåðåùì éúùá äøåúä äùîúùä äîì íòè êéøöå ."íéîëç éðéò øåòé

,íéìéëùî éðéò ,íéðåáð éðéò åà ,íéðéáî éðéò øåòé ãçùä éë äøîà àì .úåøçà úåðåùìá

åà íéîëç íäî ãçà äì ÷éôñä àìå úåðåùìä éúùá äùîúùä äîìå .íéòãåé åà íéîåøò

øéëæä äîì äìàùä äéäú íéøëæðä úåðåùìä ïî ãçà åá øëæðù ÷åñôå ÷åñô ìëá ïëå .íéç÷ô

ïî ãçà ïåùì åá øëæð ÷åñôå ÷åñô ìëá èòîëù éìùî øôñ ìë åîë ?øçà ïåùì àìå äæ ïåùì

çåøá åáúëð åéìùî ìëù òãåé äúàå .ùìùå íéúù åøëæð íé÷åñôä úö÷îáå .úåøëæðä úåðåùìä

ìî ìëì íòè ùéå ,ùã÷äéåàøä åîå÷î ìò áùåä ÷ôñ éìá åéúåðåùìî ïåùì ìëå .äöéìîå äöé

åøôñ ùàøá øîà ìùî êøã ìò .íéøáãä íòè úòãì áø ïåéò êéøöå .åéðôà ìò øåáã øáã ,åì

ב) א, òåãî(משלי øîàð ùåøãìå øå÷çì äöøð íàå ."äðéá éøîà ïéáäì øñåîå äîëç úòãì"

.øñåîå äîëç íéëçäì åà øñåîå äîëç ìéëùäì ,øñåîå äîëç ïéáäì øîà àìå ,"úòãì" øîà

éøîà ïéáäì" ÷åñôä óåñ ïëå .øñåîå úòã ,øñåîå äðéá øîà àìå "øñåîå äîëç" øîà äîìå

øîà àìå ,"äðéá éøîà" øîà äîìå .äðéá éøîà ìéëùäì ,äðéá éøîà úòãì øîà àìå ,"äðéá
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úîàä éù÷áîì íééåàøä äìàë íéáø íé÷åã÷ã ãåòå ,ìëù éøîà ,úòã éøîà ,äîëç éøîà

øîà åéøçàìù ÷åñôá .ïúúîà ìò ãåîòì ù÷áìå ïäéìò ÷ã÷ãì( ג א, ìëùä(משלי øñåî úç÷ì"

,íúñ øñåî øîà äìçú .åãáì øñåîá íúçå ,øñåîáå äîëçá ìçä ."íéøùéîå èôùî ÷ãö

øîàå øæçå ?íéøùéî ,èôùî ,÷ãö åäîå .ìëùä øñåî øîà êë øçàå(ד א, íéàúôì(משלי úúì"

åîë ,íéìëñ åà íéìéåà ,íéìéñë øéëæä àìå ,íéàúô øéëæä äîì ."äîæîå úòã øòðì äîøò

ïéðò åäîå .äðéá åà ,úòã ,ìëù ,äîëç àìå ,äîøò íäì úúì åöôç ìë äîìå .úåîå÷îä øàùá

àìå ,äîæîå úòã òåãîå .íéàúôì åîë äîøò åì ïúé àìå .äîæîå úòã øòðì äîìå ,äîøòäÈ

øîà êë øçà .äìçúá íøéëæäù äðéáå øñåîå äîëç( ה א, ïåáðå(משלי ç÷ì óñåéå íëç òîùé"

àìå .úåìåáçú äð÷é ïåáðå ,ç÷ì óñåé íëç äîìå .ïåáðá íééñå íëçá ìçä ."äð÷é úåìåáçú

àìå ,åììä íéøàåú éúù ãáì øéëæä äîìå .ç÷ì óéñåé àì ïåáðäå ,úåìåáçú ë"â íëçä äð÷é

éúàá àì íìåàå .àø÷îå àø÷î ìëá ìåàùì ùé úåáø äðäëå ?íéðéáîå íéòãåéå íéìéëùî øëæ

åæéà ìò òéãåäì ,àîâåãìå ìùîì íéèòîä åìà éúîù ÷ø .íé÷åã÷ã óéñåäìå íéøáã úåáøäì

åéàöåî ïåùìä éùøù åðéçë éôë ãîìì ,øåàì ïéàéöåî åðàù íéøôñä éøáã åèùôúé íéðéðò

åøëæðù úåöéìîä éðéðò ìò ãåîòð ïë é"òå .åéøåá ìò ùøùå ùøù ìë ùøôìå .åéàåáîå åéúåðåëú

ïéá ìéãáäì øúåéáå .äæä ïåùìä éùøù ìëá âäåðå êìåä ,ãàî ÷åîò ïéðòäå .íéùøùä åìà íäá

åðéöî .çåð ,ùôð ,úáù åîë .ãçà íòèî ïäù íéôãøðä íéùøùä( ג ב, úáù(בראשית  åá éë"

åðéöîå ."åúëàìî ìëî(יז לא, åðéöîå(שמות ."ùôðéå úáù éòéáùä íåéáå"(יא כ, "çðéå(שמות 

ïëåú òãð àìù ãåò ìëå .äçåðî ïåùì äøáòä êøãáå èùôä éôë íìåë ïéðòå ."éòéáùä íåéá

úùìù ïëåú ìò ãåîòì åðì øùôà éà ,åúìåæî ìãáð àåä äîá ïäî ãçàå ãçà ìë úàøåä

íà íìåàå .íãé ìò åðòéãåäì äðåëä äîå .ïúùìùá äøåúä äùîúùä äîìå ,åìàä úåöéìîä

÷îåò ïéáäì åðéãéá äéäé æà ,úîàá åéìò äøåî àåäù äî éôë ãçà ìë úàøåä ïëåú ìò ãåîòð

áåèì åðòéãåäì äðåéìòä äîëçä ïäéìà äðåë úåáø úåòãîå íéø÷é íéðéðò àéöåäìå .äöéìîä

éìòá ì"æ åðéúåáø éøáã úåîåìòú åðéìëù ïéòá äàøð æà íéðéðòä åìà åðì åøøáúé øùàëå .åðì

ìëù ãò øåîâä èùôä íò íéîéëñî íäéøáã êéà .úåøåúäå úBåöîä éùåøéô åìá÷ù úåòåîùä

äùîì äëìä ãò ùéà éôî ùéà åìá÷ù íúìá÷ ìò äðîàð úåãò äéäú äøåúá äáåúëä äöéìî

àì .åìà íéðéðò åá åøàáúðù ìàøùéá íéðôì åéä øùà ìëî øôñ éãéì àá àì íåéä ãòå .éðéñî

éùøôî éøôñ ìëá àöîú ,ïäá å÷ã÷ã àìå åùøô àìå åø÷ç àìù øåáòáå .ïúö÷î àìå íìåë

äøåúä ïäá åùîúùäù úåãéçäå íéìùîä úåöéìîä .íéáåúëä ùåøéôá å÷çãðù ì"öå àø÷îä

íúö÷ .íéàéáðäå,ãçà ùøùî ïäù úåìîä åùøôå ,íéìåãâ íé÷åçãá íéøáãä èùôá åñðëð

åèåùôë åùøôì øùôà éàù åðã äöéìîä éùå÷ åàøù øåáòá ïúö÷å .åðéðò éôë êë íòôå êë íòô

ìùî åðîî åùòå åèåùôî åúåà åàéöåä íòôå ,ùøã êøã ìò íòô ,íéøçà íéðôì úåòåîùä åááñå

úàæ ìëá ,ùã÷ éøøä ïúãåñéå úîà íìåë éøáãù éô"òàå .ãåñä êøã ìò åäåøàá íòôå .àîâåãå

.úòãä ìò ìá÷úîä êøãáå ÷çåã éìá øåîâä èùôä úòãì áìä õôçå äìàùä ãéîú äéäú
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"åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéà" äìë äøåúä ìëá ì"æ åðéðåîã÷ åøîàù ïéðòëå(א סג , íàå(שבת .

åðì éåàø éàãåå ,íéáåúëä éèùô íá ïéáäì íéðåëðå íéìåìñ íéëøã àéöîäì åðéúåøùôàá äéäé

éðà éìéâ éðá ìëîå éðôì åéä øùà ìëî øúåé éúîëç éë øåáòá àì éðàå .ïë úåùòì åðéìò äáåçå

ãâð éë óà .äæä øåãá ìàøùé éãéîìú ìëáù øéòö éððä éë .úàæä äìåãâä äëàìîä úåùòì àá

ìã éððä éúâøãîå éáöî éðà øéëî .éðúîî äáò åðè÷ íäáù ïè÷ä øùà ,éðåîã÷ øùàå éúåáà

ìëùäéë .úàæä äìçðä úùøì àá éðà éááì øùåéáå éú÷ãöá àì íâå ,äðéáäå äòãä øö÷å ,

ïá ,ìæéåå õøéä éìúôð éðà íìåàå .ááì úøùéîå ä÷ãöî éëðà íåøòå ,íéùòî ïåøùëî éðà øñç

øùä ïá ,å"öé ìæéåå øòá øëùùé ø"øäë áöéúé íéëìî éðôì ,ìéëùîå äìòð ùéà éáà éðåãà ãåáë

ç"ú úðùá äøöä ùàî ìöåî ãåà ,óñåé ø"øäåî ÷éãöäå ùéùéä ïá ,äùî ø"øåäîë íëçäå

ùøåã éáìå .éøåòðî éúáäà úîàä úà .ì"öæ óñåé ø"øäë ïá íäøáà ø"øäåî ùåã÷ä ïá ,÷"ôì

øùà äøåúä úàæù ãàî úòãåé éùôðå .õôç éøáã ãéîú éðîî ìàåùå .úîà êøã ù÷áì øúå

íééç íéäìà éøáã íä ,ì"æ åðéúåáà íåìá÷ù åîë íéøáãä ùåøéô íò ìàøùé éðá éðôì äùî íù

íäéðéòá íéîëçä úòãîå íéìëñä úòãî íé÷åçø íä íàå .äöøà åéøáã ìëî ìåôé àì øùà

ùôðä ìò çåøæë ìáà .åëìé êùåçá íä äðä ,úîàä ìò íúìåéàá íé÷ìåçå íìëùá íéàâúîä

øâåñîå øåâñ íéðôì äéä øùàå ,áåè ìâòî ìë ,íéøùéîå èôùî ÷ãö íãàä ïéáé æà ,ä÷ãö ùîù

åøéùá ãåã øîàù êøãëå .ìåãâ øåà ë"çà åá äàøé åìëù ïéò éðôì(כט יח, äúà(תהלים  éë"

úåøé÷ç ïéáå íééäìàä íéðéðòä ïéáù ìãáää òãéå åéðéò ç÷ôé æà ."éëùç äéâé éäìà 'éé éøð øéàú

äîëçä íéììåë íäù ÷ôñ ïéà ä"á ïåéìò éôî åàöéù íéøáãä éë .åéúåìåáçúå éùåðàä ìëäù

íãà éðá úøáã ïë àì .íúìåâñì ïåéîã ïéàå .íúåáåèì êåøò ïéà äðåáúäå21åøáç øùà íäéøôñå

íéîù åìòé .äîëç øáã ìëá íéáø íéðéðò àéöîäì åàéìôä íäéøáçîù éô"òà ,øåã øçà øåã

íéðéð÷ õøàä ïèáî àéöåäì úåîåäú åãøé .øåà éáëåë ìëå çøéäå ùîùä ãåãîì íãéá äãîä å÷å

òáèä úîëçá úåàöîäå íéùåøã íéù÷éä íéàìî íéáø íéøôñ ìáú éðô åàìî .íéëìî úåìåâñå

ìù úåøèòá íäéøáã åøèò .úåìåãâ úøáãî ïåùìá åøáã íééäìàä íéøáãá íâ ,äâäðää éðéðòå

øáãìå øôñì åáøé ì÷ øáã åàøéùë íéðè÷ íéãìéì íéîåã äðä .äæá àöåéë ìëå úåîæåâå íéìùî

åéäéå ,íäéøáãì áì åúéùé àì íäî íéìåãâäå .íäéðéòá ìåãâ äîãð ïè÷ øúåéä øáãäù éôì .åá

íéîùä úëàìî éùðà ïä ,íúîëçá íéììäúîä åìà .äæ ïéðòá àåä ïëå .íäéðéòá íé÷çöîë

úëàìî ìëå òáèä úîëç éìòá ïä ,íô÷úå íìãâ úåøåàîä éëìäî ìò úåðåáùç íéáùçîä

,äìéì øåàì íéáëåëå çøé úå÷ç íîåé øåàì ùîù ïúåð éðôì åáùçð åäúå ñôàî íìåë .äùòî

ïéàî íéøáãä åìà ìë øöé øùà õøàä ìë ïåãà íìåò éäìà àåä .õøàäå íéîùä øöåé éðôìÅÇÄ

íçëå íô÷ú íìãâ ,úçúî õøàáå ìòîî íéîùá íéàöîðä ìë íéòåãéå íééåìâ åéðôì ,èìçåîä

ùåøãìå 'ä úìçðá çôúñäì íà éë áåè ïéà ïëìå .ù÷òå ìúôð åéøáãá ïéàå úîàá ïäù äî éôë

קהלת21. ע"פ יח)מליצה (ג ,
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èòî åððéáéå åúøåúá åððéò øåàéù 'úé åéðôì ïðçúäìå ,åðéçë éôë åúøåú úåøîàá øå÷çìå

äæ äðä .øæò ïéà 'úé åøæò úìåæ éë éúòãéå .äæ ïéðòá äéåöø éúðåë äúéäù øåáòáå .äéúåîåìòúî

ìëä ,åììä íéùåøãá éúâùä øùà äùåìçä äâùääå ,íééç íéî øàáî éúéìã øùà èòîä

åéàøå÷ì áåø÷ä .ììäîä úåàé 'úé åì ,áìä çîùîä áåè øáã ïäá àöîé íàå .éìò 'ä úìîçá

áìä øäèå ÷ùçä áåø éôë éë ,åúøåú úåúìã ìò íéã÷åùì úåøåâñ úåúìã çúåôäå ,úîàá

úìçúá ùã÷ä çåøá äîìù çéèáäù åîë .äéðéðòá äðáääå äâùää áåø ïë ,äéìò äãé÷ùäå

.àöîú íéäìà úòãå 'éé úàøé ïéáú æà .äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà" éìùî øôñ

"äîëç ïúé 'éé éë(ב-ו ב, áåè"(משלי ìâòî ìë íéøùéîå èôùîå ÷ãö ïéáú æà"(ט ãåò(ב, øîàå .

לד) ח, éçúô".(שם  úæåæî øåîùì íåé íåé éúåúìã ìò ãå÷ùì éì òîåù íãà éøùà"(לח ח, (משלי

úåáà úëñîì åðéùåøôáå .'åâå "íééç àöî éàöåî éë"22äðåéìòä äìåâñäù øøáì äæá åðëøàä

åðëù ïéðòä àåä ,ãéîú äøåúä úåúìã ìò íéã÷åùä åâéùéù ùã÷ä çåøá äîìù çéèáäù úàæä

ì"æ åðéîëç(ו åîë(אבות , úàæä äãîä ìòá 'éäù êøò ïá øæòìà 'ø ïëìå ."øáâúîä ïéòî" íùá

íù åðéðùù(ב ìò(אבות, ãå÷ùì" åîë "ãå÷ù" úìîå ."äøåú ãåîìì ãå÷ù éåä" åúðùîá

åîëå ,"éúåúìã(ו ה , øåáòáù(ירמיה ÷ùçä áåø ìò úåà äãé÷ùä éë ."íäéøò ìò ã÷åù øîð"

.äîëçå äøåú úáùçî áùåçå äâåä úåéäî òâø ãáàî åðéà ÷ùç

íéìéåàä éðéòî íéøúñð äéúåîåìòúå äøåúä éøáã éë òåãé .÷åñôä ùåøéô òîù äúòå

áäá ÷áã íáì øùàå íéìéñëäå.íéáø íéøãç åá ùéù úéáì äéúåîåìòú åìùîðå .íìåòä éì

.íé÷åçø íéúòì ÷ø åçúôé àì ,íéìåòð íéøãçä úåúìãù àìà .ìåãâ ïåîèîå øöåà øãç ìëáå

éîå .èòîáå áøá ìãáð í÷ùçù àìà .ïäáù úåøöåàä âéùäì äîéðô àåáì íéôñëð íãà éðáå

úåúìãä åçúôé òâø éìåà øîàé éë .ïäî ùåîé àì íéøãçä úåúìã ìò ãéîú ãå÷ùé áø åôñëù

ïäéìò ã÷åù åðéà ìáà íéøãçä ìà àåáì óåñëé àåä íâ ,áø êë ìë åôñë ïéàù éîå .éððéà éðàå

ïäù ,äîëçäå äøåúä éøáã äæì äîåãå .èòîáå áøá ïéðòä óìçúé ïëå .ïåùàøä åîë ãéîú

.øùá éðéòì íéðåîèîä åàøé àì ,úåìåòð úåúìãäù àìà .úåø÷é úåøöåà íéàìî íéøãç åîë

åéðôì ïúö÷î åçúôé íéîòô äðä ,ïäéìà åôñëå å÷ùç áåøî úåúìãä ìò ãéîú ã÷åùù éîå

õòäå .çúô éåø÷ øãçá ïéñðëð íãà éðá åáù ììçä éë òãå .íéøãçá øåöàä øöåàä àöîéå

åîë "úìã" éåø÷ ììçä úà íúåñäå ìòåðä(ט יט, åîëå(בראשית ."úìãä øåáùì åùâéå"שם)

י') øîàשם  äæ ìò .çúôé éìåà úìãä ìò ïéúîé øãçä ìà àåáì óñëðäå ."åøâñ úìãä úàå"

ãåáë âéùîä øùåàîä ùéàä éî øîåìë ."íåé íåé éúåúìã ìò ãå÷ùì éì òîåù íãà éøùà"

,äìåòð úìãäù ãåò ìë äðäå .åçúôé éúî äôöîå éúåúìã ìò íåé íåé ãéîú ã÷åùù éî .äîëçä

úæåæî øåîùì" øîà äæ ìòå .ììçä äàøé æà úìãä çúôð íàå .úìãäå äæåæîä ïéá ììç ïéà

ùåøéô ."íééç àöî éàöåî éë" øîàå ,äøåú éðéðò âéùîä ùéàä éøùà äîì ùøéôå øæçå ."éçúô

.22551 ,170 עמ' תשס"ג, מהד' פוסק", שאינו  "כמעיין ששי  ופרק  תורה, ללמוד שקוד הוי שני, פרק לבנון, יין
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éë .íééç àöî æà øãçá çðåîä øöåàä àöîéå åéðôì úåúìãä åçúôéù äëæé íà(טז ג, (משלי

âéùäì íééòöîàä ïä áìä øäèå ÷ùçäå äãé÷ùäù úãîì àä .ãò ééç ïäå ."äðéîéá íéîé êøà"

.èòîì áø ïéá ÷ø íéìãáð ïðéàå íãà éðá ïéá ïë âäåð øáãäå .äøåúä éøãç úåîåìòú ïäéãé ìò

úåçôä ïî åìéôà åáåè òðåî åðéàå .åéùòî ìë ìò åéîçøå .íìåò ãòå íìåòî íùä ãñçå

éèùô úòãì øåúìå ùåøãì éáì éúéðôå ,íéìåãâä åéîçø ìò éúðòùð øùàë ïë ìòå .åéúåéøááù

èòî éúâùäå .øáãä ìò øæòð éîöò éúàöî ùøùì ùøù ïéá íéìéãáîä íéìãáääå íéáåúëä

éúçúô ìáà .äîåú ãò äëàìîä éúîìùäù åà åìåë ïéðòä éúâùä éë øîåà éðéàå .éçë éôë

.íéìéëùîì çúô(כ קיח, ùøôìå.(תהלים øáãì éúåìçä éðà ."åá åàåáé íé÷éãö 'ééì øòùä äæ"

'åëå èéòîîä ãçàå äáøîä ãçàå .íéøáãä áéçøéå õîåà óéñåé éúòãî äáçø åúòãù éîå

א) קי, äðîî"(מנחות ìèáäì ïéøåç ïá äúà àìå øåîâì äëàìîä êéìò àì" åðéðùù äúåàëå

ב) .(אבות,

,åðéðò äî .äæä øôñä èôùî êéðôì êéøòäì àá éððä ,äøåîàä äòöääå úåìöðúää éøçàå

.éúòãì úéùú êáì ïééòîä äúàå .úîàä éù÷áî ,ìëì åãé ìò ìéòåäì íéðååëî åðàù úåéìòåúäå

‰�ÂÎ‰‰�Â˘‡¯‰.åúàøåä ïëåúå åúçðä äî ìò .åèôùî øàáð ,åéìò øáãðù ùøùå ùøù ìë

íéøàåúîä íéðéðòä ïä äî øå÷çà ."íëç" ùøù øàáà åáù "ìåòð ïâ" øôñá ìùî êøã ìò

åà úåéäìàá åúâùä ìò ,éùåðàä ìëùä ø÷çî ìò ìôåð àåä íà ùã÷ä éáúëá äîëç ïåùìá

ìëå .íéâäðîäå úåãîä ïå÷ú ìò ìôåð àåä íà ,äùòî úëàìî ìëá åéúåàöîä ìò åà .úåéòáèá

åøåáòáù äæë øàú ìòá èôùîå ïéðò äéäé äîå ,íëç øàú ìôåð éî ìò øàáúé ïëå .àöåéë

íéèøô äîëå ."äöò" ïåùì ìôåð äî ìò øå÷çàå .õòé ùøù åá øàáúé ïëå .íëç øàåúá øàåúé

íéøãâ íéùàå åá øàáúéù "áùç" ùøùá ïëå .õòåé øàú ìôåð éî ìò .äöòä ïéðòá íéìåìë

ìòå ãçà êøã ìò ïäá øëæðù úåîå÷îä ìëá åúàøåä äéäúù ãò .ùøùå ùøù ìëì íéòåãé

äæ øôñá àøå÷äå .åéìò åäåðãñéù äàøåää ïî íå÷î íåùá óéãòé àìå øñçé àì .ãçà âäðî

úðååë ìò ãåîòð íøè ùøùå ùøù ìëá òãåäì íéëéøöù íéáø íéèøôå íéðéðò äîë àöîé

åëéøàé éë íéáøä íéèøôä ìë äô øàáì ìëåà àìå .ùøùä åúåà ïäá áúëðù úåöéìîä

íøàáàå úôåîìå úåàì íéùøù åæéà úàæ åðéúåîã÷äá âéöäì äùòà úàæ íìåàå .ãàî íéøáãä

.åðéúîâîå åðéúðåë úúîà àøå÷ä ïéáé ïòîì ,áèéä

‰�ÂÎ‰,‰È�˘‰êøã ìò .ïäá äðáð àåäù ïéðáå ïéðá ìëá åúàøåä êéà ùøùå ùøù ìëá øøáì

åîë .ì÷ä ïéðáá äðáð àåäùë äîëç ïåùì äøåé êà ìùî(יב ט, êì",(משלי úîëç úîëç íà"

יא) כז, åîë(שם  ãáëä ïéðáá éåðá àåäùë äøåé êéàå ."éáì çîùå éðá íëç"(כב קה , (תהלים

åéð÷æå"."íëçé(יא לה , ãáëä(איוב ïéðáá äøåé êéàå ."åðîëçú íéîùä óåòîå"23åîë óñåðä

הפעיל 23.
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ח) יט, åîë(תהלים ìòôúä ïéðáá åúàøåä äîå ."éúô úîéëçî 'åëå äîéîú 'éé úøåú",א (שמות 

åì",י) äîëçúð äáä"(טז ז, åúàøåäî(קהלת ìãáð ïéðá ìëá åúàøåä éë ."øúåé íëçúú ìàå"

.ãçà âäðî ìòå ãçà êøã ìò ë"â àåää ïéðáä úåîå÷î ìëá åéúåàøåä äðééäúùå ,øçà ïéðáá

åúàøåä øàáì åðéúîâî íéNð .ïäî ãçà åðøôñá øàáúéùë ãéîú äæä ïåùìä éùøù ìëá ïëåÄ

ùøù ìë ïëåú úðáäì íéã÷ðù úåãåñéäå úåòöää éôë ìëäå .ïäá äðáð àåäù ïéðáå ïéðá ìëá

ïî ùé äîì ìåãâä ø÷éòä øàáúé ãåò äæ ãáìîå .åúçðä ø÷éò äî ìòå ìôåð äî ìò ùøùå

àá àì ,ãàî ÷åîò ïéðò àåäå .íéøçà íéðéðáá íúìåæå .íéòåãé íéðéðáá ãáì íéðáðä íéùøùä

ìéëùîä ìéëùé ùøùå ùøù ìëì íéã÷ðù íéììëä éô ìò íìåàå .ì"öæ íéðåîã÷ä éøôñá åøåàá

ïéðáá ãáì äðáé øçà ùøùå .øçà ïéðáá àìå äæ ïéðáá ãáì úåðáäì 'àä ùøùä êéøöù åúòãî

ïéðáá íìåòì äðáé àì åúàøåä ïëåú éôë íëç ùøù ìùî êøã ìò .íéðéðáä úìåæá àì òåãé

.úåîå÷î éúùá éúìåæ .ïäá éåðá àø÷îä ìëá åðàöîú àì íâ .ìòôäå ìòåô ìòôð(כד ל, (משלי

,"íéîëåçî íéîëç äîäå"('ו נח, íìåòì(תהלים äðáé àì "ïéá" ùøù ."íëåçî íéøáç øáåç"

,ãçà íå÷îá éúìåæ ,ì÷ä ïéðáá(ב קלט, ùøùå(תהלים  "çëé" ùøù ïëå ."÷åçøî éòøì äúðá"ÀÅÄ

äîëç ïåùì äðáéù íéîòôì éåàøä ïî äéä ïéðòä éôëù éô"òàå .íìåòì ì÷á åðáé àì "ïîà"

.ì÷á úåéäì åðéðò éôë êøöåä ïéá ùøùå ,ìòôðá

íéùøùá íéðéðáä åìàá äùîúùä àì äî ìò ïåùìä èôùî íéîë ìâé åðéúåãåñéî äðäÄÆ

éúùä åìà åîë ,åâäðîë àìù òåãé ïéðáá ïäá øëæðù úåîå÷îä ïéáîä ïéáé óèåù ìçðëå .íéòåãé

éë øøáúéå .ì÷ä äðéá ïåùì åá áúëðù íå÷îäå .ìòåô ïéðáá äîëç ïåùì ïäá äðáðù úåîå÷î

íéðáðä íéùøùä ïéðò øøáúé ïëå .úåîå÷îä úìåæá àìå ïë úåðáäì êøöåä úåîå÷îä åìàá ãáì

àåäù ïéá ùøù åîë .ïúìåæì ïéàöåé ïðéàå ïîöòá ïéãîåòùë åìéôà óñåðä ãáëä ïéðáá ãéîú

åîë ,åîöòá ãîåòùë åìéôà ìéòôäá ãéîú(יז א, àìå(דניאל ."úåîåìçå ïåæç ìëá ïéáä ìàéðãå"

åîë ,ìëù ùøù ïëå .ì÷á "ïá ìàéðãå" øîà(כ טז, ùøù(משלי ïëå ."áåè àöîé øáã ìò ìéëùî"

åììä íéøáãä éîòè åøàáúð àìå ,äðåùàøä äáùçîä éôë øæ ïéðò àåäå .ïäá àöåéëå "çëé"

ïåùìá íéàöîðä íéøàåúäå úåîùä ïéðòì ïëå .åðéøáãî áèéä åøàáúéå ì"öæ íé÷ã÷ãîä éøôñá

,ïéá ùøùá åîë ,úåîù éðùå íéøàåú éðù ãçàä ùøùì ïåùìä ìòá íùù íéîòôì àöîú .äæ

øàúá íòô íéùîúùî íéáåúëäå .äðåáúå äðéá ,úåîù éðù ïëå ,ïåáð øàúå ,ïéáî øàú íù

åîë .äæ íùá íòôå äæ íùá íòô .äæ øàúá íòôå äæ( לג מא, ïåáð(בראשית  ùéà äòøô àøé"

."íëçå(לב כז  א, הימים éðù(דברי åëøöåä äîì íòè êéøöå ."ïéáî ùéà õòåé ãéåã ãBã ïúðåäéå"

ïéðòì ïëå ."ïéáî" øàúá éðùä áåúëáå ,"ïåáð" øàúá äæ áåúëá ùîúùä äîìå .íéøàåúä

àöîú úåîùä( ג ב, äáøä.(משלי ïëå ,"êìå÷ ïúú äðåáúì" áåúëä óåñå ,"àø÷ú äðéáì íà"

ãçàá íéáåúëä úö÷îá ùã÷ä éáúë åùîúùä äîìå .åøáçì äæ íù ïéá äî äøé÷çä äéäúå

úåìôåðä úå÷åîò úåìàù ïäá àöåéëå äìà ìë ìò åðéúøîà óåèúå .åøéáçá ïúö÷îáå ïäî
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íéçå÷ì íéììë ãñéìå úåòöä òéöäì íéáåúëä úåöéìî éøúñáå ,äæä ãáëðä ïåùìä úåçöá

ìëùä ãâðå .úîàä ãâð íîå÷úîä ù÷òä éúìåæ ïäéìò ÷åìçé àìå øòøòé àì .úòãä ìå÷ùî

äâðë àöé íéã÷ðù íéììëä éô ìòå .òáèá åúòã ìò øáåâä úîàä äîø ãéá úåçãì .åá òåèðä

.úòã íãàì ïðåçä úøæòá ,íéôìçúî íéðéðáá ïåùìä éùøù úåðáä íòèå .úåöéìîä ú÷ãö

‰�ÂÎ‰˙È˘ÈÏ˘‰íéùøùä åìà ïäå .íéôãøðä úåîùäå íéôãøðä íéùøùä ïéá ìéãáäì

.íéìùî êì ïúàå ,ïäéðéá ìéãáîä ïéðò íåù íäá äàøé àì .ãçà ïúàøåäå ïðéðòù úåîùäå

'áä ,øçà 'àä .ãçà íðéðòå íéôìçúî íéùøù äùìù äðéúîäå äáëòä ìò ïåùìä ìòá çéðä

äðòîä äéäú ,äøåé äî ìò ïäî ãçà ìë ìò ìàùú íàå .äîäî 'âä ,ùùåáäáëòä ìò

íéáåúëäù äàåø äúàå .íéùøù äùìù äáëòä ìò íù äî ìò òãðù éìáî ,äðéúîäå

åîë ,øåçéà ïåùì áúëð øåîç ïá íëù ìöà .ïúùìùá íéùîúùî(יט לד, øçà(בראשית àìå"ÅÇ

,äùéùá ïåùì áúëð ìâòä äùòîá ."øòðä(א לב, èåì(שמות  ìöàå ."äùî ùùåá éë íòä àøéå"

,äîäî ïåùì áúëð(טז יט, ïëåú(בראשית úòãì áì úîéù êéøöå ."íéùðàä å÷éæçéå äîäîúéå"

äæ ïéðòá ùîúùäì áåúëä êøöåä ïøåáòáù åìàë íéùøù ïéá ìéãáîä øáãä äîå íéøáãä

äàåáðä éøáã ìëù ÷ôñ ïéà éë .úåäîäîúä åà äùéùá ïåùìá øçà ïéðòáå øåçéà ïåùìá

.ïúëìá åáñé àì ,øùé ì÷ùîá úåìå÷ù úåöéìîäå .àìôð íåöîöáå äàìôð äðåëá åáúëð

.ùôð 'âä ,úáù 'áä ,çåð 'àä .äúéáùäå äçåðîä ìò íéùøù äùìù ïåùìä ìòá ãñé ïëå

íéáåúëä åùîúùä ïäá íâ ?ïìåë åëøöåä òåãî ïë íàå .ãçà ïúùìù ïéðò äàøðä éôëù

åîë ,íìåë äøåúä äøéëæä úéùàøá äùòî ìöà .íéôìçúî úåîå÷îá(ב ב, "úåáùéå(בראשית 

."åúëàìî ìëî éòéáùä íåéá(טז לא, ùôðéå",(שמות úáL"(יא כ, ìëå(שם  ."éòéáùä íåéá çðéå" ÈÇ

úðåë úúîà ìò ãåîòì ìëåð àì ,ïåùìì ïåùì ïéá ìéãáîä ïéðòä ùøôì åðéãéá ïéàù ãåò

ïåùì øëæðù ïðåáúä ïë åîë .ïäéãé ìò åðì òãåúéù äòãåää äîå ,ïúùìùá åøçá äîì íéáåúëä

åîë .ùã÷ä çåø úééøùå äàåáðä ìöà ãéîú äçåðî(כו יא, çåøä",(במדבר íäéìò çðúå"מלכים)

טו) ב, òùéìà",ב' ìò åäéìà çåø äçð"( ג מח, àìå(ירמיה ."éúàöî àì äçåðîå éúçðàá éúòâé"

ïåùì ãéîú øëæð úáùä ïéðòìå .äàåáðä ïéðòá äùéôð åà äúéáù ïåùì ãçà íòô íâ áúëð

åîë .äúéáù(יב כג, úåáùú".(שמות  éòéáùä íåéáå"(י כ, êéäìà".(שם 'ééì úáù éòéáùä íéå"

øéëæäù äîàå ãáòá éúìåæ ."ùôðú" åà "çåðú éòéáùä íåéáå" íå÷î íåùá øîà àìå .ïäá àöåéëå

äçåðî(יד ה, äçåðî.(דברים  ïåùì øëæð äîäá úúéáù ìöà ïëå ."êåîë êúîàå êãáò çåðé ïòîì"

åîë äùéôð øéëæä øâäå äîàä ïá ìöàå(יב כג , êúîà(שמות  ïá ùôðéå êøåîçå êøåù çåðé ïòîì"

åøàáúé íìåë .õôç éøáã ìàåùä áìî ù÷áäì úåéåàøä úå÷åîòä åìà úåøé÷çá àöåéëå ."øâäå

.úàæ åðúçéúôá äøö÷á ãåò íåðøëæäù åìà ïëå .ä"æòá ïäéúåîå÷îá åìà åðøôñá

íéáåúëäå .äçéøæäå øåàîä ìò åçðåä úåðåùì éðù ïäù .äâð ,øåà åîë úåîùä ïéðòì ïëå

åîë .äâð ïåùìá íòôå ,øåà ïåùìá íòô íéùîúùî(יא ג , øá÷(חבקוק äâðì åëìäé êéöç øåàì"
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."êúéðç(יט ס, àöåéë(ישעיה  ìëå ."êì øéàé àì çøéä äâðìå íîåé øåàì ùîùä ãåò êì äéäé àì"

ïåùìá íòô íéáåúëä åùîúùä ïë øåáòáù ïäéðéá ìéãáîä ïéðòä äî ïðåáúäì åðì éåàøå .ïäá

,çøé ,úåîù äùìù ïåùìä ìòá åéìò çéðäù ïåúçúä áëåëä ïëå ."äâåð" ïåùìá íòôå "øåà"

äù÷ ïéðòäå .øçà íùá úåîå÷îä úö÷îáå ,'à íùá úåîå÷îä úö÷îá ùîúùäå .øäñ ,äðáì

íéáåúëä éèùôá íéðåëð íéîòèå úåø÷é úåðåë ïéáð ë"éòù ÷ôñ ïéà åðéãéá äìòé íàå .ãàî

øùàë úåöéìîä ùøôìå ïäéðéá íééîöò íéìãáä úúì åðéúîâî íéùð ïë ìòå .ïäéúåöéìîáå

.åðéãé âéùú

‰�ÂÎ‰,˙ÈÚÈ·¯‰ïäáù úåìãáðäå úåôìçúîä úåðåùìäå úåöéìîä åìà åðéøôñá åøàáúé

úåáúëðä úåöéìîä íéðåùî éë .åéøçàìî åà åéðôìî ùøùå ùøù ìë ìöà íéáåúëä åùîúùä

úöéìî àöîú .äðåëä ïéáäì ìùî êì ïúàå .øçà ùøùì úåëåîñä úåöéìîä ïî äæ ùøù ìöà

åîë äîëç ìöà .äàéöî úöéìîå ,äôéìà úöéìî ,äãéîì(' ג ל, äîëç".(משלי éúãîì àìå"שם)

יג ) äîëç".ג, àöî íãà éøùà"( לג לג, ìöà(איוב íàöîú àì íìåòìå ."äîëç êôìààå ùøçä"

.äæá àöåéëå äðéá àöî åà ,äðéá ãîì ,äðéá êôìàà íå÷î íåùá åøîàé àì ,äðéá ìù úåðåùì

åîë .ïäéúù ìöà åùîúùä ïéð÷ úöéìîá íìåàå(ח ד, úáéúå(משלי ."äðéá äð÷ äîëç äð÷"

à áåúë àöîú "úàæ"åîë .äðéá ìö(ו צב, åá(תהלים  åùîúùä àìå ."úàæ úà ïéáé àì ìéñëå"

ìà äëåîñ ú"éá úåà éëå .úàæ úà íëçé àì åà .úàæ íëç åøîàé àì .äîëç ìöà íå÷î íåùá

åîë ,äðéá(ב ט, íéøôñá",(דניאל éúåðéá"(יא י, äîëç.(שם  ìöà äåëîñ àìå ."íéøáãá ïáä"

úåðåùìä ïäá åìãáðù íéáø íéðéðò ãåòå .øôñá úîëç åà øôñá éúîëç áåúë åðéöî àì éë

."íéðâ ïéòî" øôñá íìåë íåðàáäù åîëå .äðéá ìà íéëåîñä úåðåùìä ïî äîëç ìöà íéëåîñä

íéìãáð íä êë ,íéøëæðä íéùøùä éúùá íéìãáð úåðåùìä øùàëå .ãçà ìà ãçà íåðùøôå

."øçà" ùøùì ïäá åùîúùä àì ,äæ ùøùì ïäá åùîúùäù úåöéìîä .äæä ïåùìä éùøù ìëá

äìçú åðì òãåäá éúìåæ .åììä íéøáãä éø÷éò åøøáúé àìå .åðéðòá åéìà äîåã àåäù éô"òàå

ùøùä úàøåä òáè éë úòãì ìëåð æàå ,åúàøåäå åøãâ äî .ùøùå ùøù ìë úçðä ø÷éò äî ìò

äöéìî åéìà êåîñì áééçúä éðùä ùøùä úàøåä òáèå ,åæ äöéìî åéìà êåîñì áééçúä äæä

.ãàî ãáëð ïéðò àåäå .úøçà

‰�ÂÎ‰.˙È˘ÈÓÁ‰,øáãì øáã åìéùîä .ùã÷ä éáúëá íéàöîðä íééåîãäå íéìùîä ùøôì

ïäééåîãå íãà éðá éìùî íò ïéåù åìàä íééåîãäå íéìùîä éë áåùçú àìå .øáãì øáã åîãå

ãåñ úòãåéä äðåéìòä äîëçä éìùî íä ùã÷ä éáúëá íéàöîðä ìáà .áåø÷áå äø÷îá ïäù

.ìéùîî àåäù ïéðòä ÷îåò òãéù êéøö äîãîäå ìùîîä éë .úéøçà ãòå úéùàøî íéøáãä ìë

ìò êéøòäì ìëåé éîå .ãàî äçö äâùäå äáçø úòã äæì êéøöå .åéìà åìéùîîù åøéáç ÷îåòå

ãåñ ïéáîä äìåë äîëçä ïåãàî íäéøáã åìá÷ù çåøä éùðà éúìåæ ?úåðåéîãå íéìùî äæ êøã

íéðéðò âéùé íá ïéáîäå .úåàìôð úåîëç íéàìî íäéìùî ìë ïëìå .åúéìëú ãò øáã ìë
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éìùî øôñ úìçúá øîà äæ ìò .úåáø úå÷åîòå(ו א, íéîëç(משלי éøáã äöéìîå ìùî ïéáäì"

øîà ,íãà éðá éìùî úåúéçôá øáã øùàëå ."íúåãçå(ט כו, ìùîå(משלי øåëù ãéá äìò çåç"

ìùîðù åðçëåä íù .äæä ÷åñôä èùô ïéáé "íéðâ ïéòî" øôñá åðéøáã äàåøäå ."íéìéñë éôá

ùã÷ä éáúëáù äéàø ïåùì ïë øåáòáùå .óåâáù úåàøä ùåçì ùôðá òåèðä ìëùä çë

úééàø ìò íéîòôìå .äáøä äæå úåàøä ùåç ìò íéîòôì .äáøä äæå úåàøä ùåç ìò íéîòôì

,ìëùä(טז א, êøãî(קהלת øñä ìò "ìéñë" úìîå .äæá àöåéëå ."äîëç äáøä äàø éáìå"ÇÈ

åìëùù àìà .ìåãâ ìëù ìòá òáèá àåä íéîòôìå .åúåàú éðôî åáì úåøéøùá êìåäå äîëçä

åîë äðáääå äìëùää ãåñé äîëçä éë .äîëçä êøãî æåìðù øåáòá øåùéîá äàåø åðéà

åðéàù ïéðòì ïéðò ìéùîîå .ïåúì÷ò äàåø ìùî øaãì õôç àåäùë ïëìå äæ øôñá øàáúéùÀÇÅ

ùåç äæì äîåãå .úîàá ãçà ìë íå÷î âéùä àìå íéøùéîá äàø àìù éôì .ììë åì äîåã

éôì .øçà øáã åãéá äìòé ,äàøù øáãä ùåôúì äöåøå ,ïåúì÷ò íãàä åá äàøéùë úåàøä

õôçå ,íéçåçä ïéá äðåùù äàåøå äãùá êìåäùë øåëùä åîë .úîàá øáãä íå÷î äàø àìù

.éúîàä äðùåùä íå÷î äàø àìù éôì .çåçä åãéá äìòé äéìà åãé çìùéùë äðùåùä úç÷ì

ìùîä ïë ,íéøùéîá äàø àìù éôì ,äðùåùä úøåîú øåëù ãéá äìåòù çåçä åîë øîà äæ ìòå

.åá õôç ïéà ïéðò åúáùçîá äìò ,éåàøë åìëù ïéòá äàø àìù øåáòá .ìéñëä éôáù

çë åìéùîä .äô ïäéìò æåîøà ïäî úö÷å .íéáø íéìùî íéàéáðä åìéùîäù àöîú äðäå

.äáåè äáåðú ìëìå íçìì äîöò äîëçä åìéùîäå .óåâá òåèðä íòèä ùåçì ùôðáù äîëçä

êøãå ,ïéîéä ìà äîëçä êøã .íãàáù íéãé éúùì úåìëñä êøãå äîëçä êøã åìéùîä

.ïîùä ìà ùã÷ä çåø ïåéìòä çåøä åìéùîäå .ïééä ìà äðéáä åìéùîä .ìàîùä ìà úåìëñä

åìéòåé ãàî íéçö íéðéðò ïäá ùéù äàøé íúåà ïéáîäù .åìàä íééåîãäå íéìùîä ïî àöåéë ìëå

íéìùîä úåðåë øàáì åðéçë ìëá ìãúùð ïëìå .íééçä øåàá íøéàäìå úçùî úåùôðä ìéöäì

íòè òãðå ìéëùð æà .ïúúîà ìò íéùøùä úàøåä åðéãéá äìòé øùà øçà ,åìàä íééåîãäå

íééåàøå äðåëð úëøòîá íéëøòð ìùîðäå ìùîä éë ìëì øøáúéå .åììä íééåîãäå íéìùîä

úåîå÷îä ìëá úçà êøã ìò íéãñåðå íéòåá÷ íéàéáðäå äøåúä éìùî éë òãå .äæì äæ ìùîúäì

íçìì íå÷î ìëá äìùîð äîëçäù øîàú åìéàë .ìàîùå ïéîé åèé àì ,íäá íéøëæð ïäù

àöîúù íå÷î ìë ïëìå .ïîùì ãéîú ìùîð ïåéìòä çåøäå ,ïééì ãéîú äìùîð äðéáäå .äáåðúìå

ïéé úìî àöîúù íå÷î ìëå .äîëçä ìò ãéîú æåîøé ìùîä êøã ìò äáåðú åà íçì ,ïéé úìî

ïë ìò éë áåùçúå ?ìùîå ìùî ìë íòè òãåé ì÷ðá øîàú éìåàå .äðéáì ãéîú æåîøé ìùîì

ä äìùîðïë íàù .óåâì äæå ùôðì äæ .ïäéúùá áøò íòè ùéù øåáòá äáåðúìå íçìì äîëç

øàùá ïëå .áøò íòè ïäéúùá úåéä øåáòá äðéáä ìò "äáåðú"å "íçì" úìî ë"â çðåé øáãä

íéèøôå úåãçåéî úåìåâñ ìùîå ìùî ìëá ùé íìåàå .úàæä äìàùä ë"â äéäú íéìùîä

íéøçà íéèøôå úåøçà úåìåâñ ë"â ïäá ùéù åéìà íéîåãä íéðéðòä øàùî åäåìéãáé íéìãáð
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åìà úåìéá÷î .ïäéìà åìùîðù íéøáãä ïéá íéìãáää ïúåà úåîãë ùé ïëå .åéøáçî åäåìéãáé

øçà ïéðò ìò ãçàä ïéðòä åéìà ìùîðù ìùîä çðåéù øùôà éà ïë øåáòáù ãò .åìà íò

íééîöòä íéìãáää êì åøøáúéù ãò íéìãáää åìà ìò ãåîòì ìëåú àìå .åéìà äîåã äàøðù

íéìãáää äìàáù ë"â ïéáú æà .íéùøùä éìãáä êì åòãåéù øçàå .ùøùì ùøù ïéá íéìéãáîä

.ïäéìà åìùîúðù íéìùîä ë"â åìãáð íîöò

‰�ÂÎ‰,˙È˘˘‰àöîú ùøùå ùøù ìë ìò .ùã÷ä éøôñá íéáúëðä íéøàåúä éðéðò øàáì

úòãå íòè áåè êéøöå .øçà ùøùì íéøçà íéøàúå .ãçàä ùøùì íéòåãé íéøàåú åçéðäù

.øçà ùøùì ë"â íãàä úáùçî éôë íééåàø åéäù äæ ùøùì åìà íéøàåúá åøçá äî ìò ùøôì

åîë .äîëçä ìò ãéîú åçðåä äáåèå áåè øàåú ìùî êøã ìò(ב ד, éúúð(משלי áåè ç÷ì éë"

."íëì('ז א, áåè".(בראשית éë íéäìà àøéå"(יט לג , åîë(שמות ."êéðô ìò éáåè ìë øéáòà éðà"

,äðéáä ìò ãéîú çðåä "äçîù" úìî .äæ øôñî ïåùàøä úéááù éðùä øãçä éøáãî ïéáúù

åîë(יא צז , "ãåáë"(תהלים úìî ."áì" úìî ùøôì òéâðùë ä"æòá øàáúéå ."äçîù áì éøùéìå"

åîë íãàä úîùð ìò ìöàðä ùãå÷ä çåøä ìò ãéîú çðåä( לה ג , åìçðé".(משלי íéîëç ãåáë"

,äîëçä ìò ãéîú åçåðé "ä÷ãö"å "÷ãö" úìî .íéáø úåîå÷îá äæ øôñî éðùä úéáá øàáúéå

ìò "ïåò" úìîå ,äîëçä êøãî êôää ìò "àèç" úìî .äðéáä ìò åçéðé "äøùé"å "øùé" úìîå

ñôàäå ïéàä ìò "àåù" úìîå .äîëçì ãâðîä úåìëñ çøà ìò "ø÷ù" úìî .äðéáä ïî êôää

.äæ øôñî ïåùàøä úéááù 'áä øãçá åðéøáãî íéøáãä úö÷î ïéáúù åîëå .äðéáì ãâðîä

éîöò ìãáä ìãáð àåä äîáå ùøùå ùøù ìë úàøåä ïëåú åðîî íìòðù ãåò ìë äðäå

øàúå ,äæ ùøù ìöà ãçàä øàúä ãéîú êîñð äîì íéøàåúä íòè ïéáäì êøã åðì ïéà ,åúìåæî

ãéîú åðéìò äù÷é ,åá øàåúîä íò øàúä úååùäì íéîòè àéöîðù äî ìëå .éðù ùøùì øçà

ïë ìòù øîàú íà àîâåãì .øçàä ùøùä åá øàúì ïëúé íîöò íéîòèä åìà øåáòáù

,äàìôð äìòîå äáåè ë"â äðéáä äðä .äáåè àéäù øåáòá äáåèå áåè ïåùìá äîëçä úøàåúî

ùøù ïéáù íéìãáää éø÷éò åðì òãåäá ìáà .íìåëá ïëå àöåéëå äøåúä úåöéìîå 'ä úàøé äáù

ïéá äîå ,øùéì ÷ãö ïéá äî òãðù ìùî êøã ìò øàúì øàú ïéáù íéìãáää ïëåú ïëå ,ùøùì

ùøùì òåãéä øàúä êîñä íòè ïéáð æà .äæá àöåéë ìë ïëå .ïåòì àèç ïéá äîå ,àåùì ø÷ù

øàåúîäå øàúä ïéðò ãéîú éë ìéëùðå .åøáçì àìå äæ ùøùì øçà øàúå .øçà ùøùì àìå äæ

êåîñì äááñ úàæä äéåùääùå .åéìà äåù äàøðù éô"òà øçà ïéðò íò äåùé àìå .íåöîöá ïéåù

.åéðéðò ìëá åì äîåãä åùøù íò øàåúä ãéîú

‰�ÂÎ‰.˙ÈÚÈ·˘‰äàøú àìä .ùã÷ä éøôñá íéàöîðä íéìåôëä íéøîàîä ìò áì íåùì

ì"öæ àø÷îä éùøôîå .ïåùìä éåðùá ìåôë ãçà øîàî úåáø íéîòô áúëðù24ìôë" äæ åðë

המצודות 24. וכן  רד"ק
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åîë ."úåðåù úåìîá ïéðò(כח ה , éîòô(שופטים  åøçà òåãî ,àáì åáëø ùùåá òåãî"

."åéúåáëøî(כ ה, ïëå(עמוס ."åì äâð àìå ìôàå ,øåà àìå 'éé íåé êùç àìä"(יט כג, "àì(במדבר

äìàáù ."?äðîé÷é àìå øaãå ?äùòé àìå øîà àåää .íçðúéå íãà ïáå ,áæëéå ìà ùéàÀÄÆ

úøàôúì äæ ìëù øîàú íàå .úåðåù úåìîá ìôë àåäù àìà ãçà ïéðòä ïäéîåãå úåàø÷îä

úåáøäì ä"á íùä úðåë äúéä àì ÷ôñ éìá éë .úòãä åäìáñú àì ,ïéðòä úåôéìå ïåùìä

éøáãá úåùøãð úåìåãâ úåëìä äîë éøäå .åøàôìå ïåùìä úåôéì éúìåæ øçà êøåö àìì íéøáã

åøîàù åîë .úçà úBàî íéîòôìå ,úçà äáéúî ì"öæ åððåîã÷(ב נא, éçà,(סנהדרין  ìàòîùé"

úáå úá25.ïäá úùøãð àéäù äøåúä úåçúôîî úçà àéäù äåù äøæâä ïéðò ïëå ."ùøåã éðà

åéäá äøåú éôåâ ïéãîì åðà äéãé ìòåì"æ åðéúåáø å÷ìçðå .úøúåéî äáéúä ú(א סד, íà(שבת

ì÷ .ãçà ãöî ãáì äðôåî åìéôà åà íéããö éðùî íéðôåî úååùä úåáéúä äðééäúù êéøö

ãáì åðéðò äéäéùå ,êøåö àìì íìù øîàî áúëð äéäéù úòãä ìò úåìòäì øùôà éàù øîåçå

úåîùäå íéôãøðä íéùøåùä ïéá ìéãáäì åðéãé âéùú øùàë íðîà .åúøàôúìå ïåùìä úøãäì

ìë àìà .íéáåúëá ïéðò ìôë ïéàù øøáúé æà ,úéùìùä äðåëá äìòîì åðãòéù åîëå ,íéôãøðä

eðLé íéøîàîä éðùá åáúëðù úåðåùä úåìîä éë .òåãé øáã ìò æîåøå åîöòá ãîåò ïéðòÀÇ

÷åñô ìò øùé ùåøéô úàæ åðúçéúôî ãåò äàøúù åîëå .øçà ïéðò øîàî ìë ìåìëéå .íéðéðòä

כח) ה , åðøîàù.(שופטים äî ìò úåàì äìòîì øëæðä 'åâå "åáëø ùùåá òåãî"

‰�ÂÎ‰,˙È�ÈÓ˘‰òáèî éë .äáåèä êøãì úåááìä øéòäì íéðîàð úåãåñé ãñéìå íéììë øàáì

úåãîä ,åúîùð ãåñå íãàä ùôð úîëçá úåøé÷ç øå÷çì êøèöà åá ÷åñòì ñðëð éðàù ïéðòä

åéúåøåúá ÷åùçìå ìàä úáäàì áåèä áìä åøéùéé íéàìôð íéðéðò ïäù úììåë àéäù úåòéãäå

.øòùá çéëåî úåéäìå øñåî øáãì éúàá àìå .íîéé÷ìå íøîùì íéøùéäå íé÷éãöä åéúåöîáå

úåéúîàä òéãåäì íãà ìë áééç íðîà .éðà ÷ãöàù éàåìäå ?áùçð éðà äîáå ,éðà äî éë

øøåùîä øîà .èòî íàå áø íà ,åáì ïéòá õéöäù íééäìàä íéðéðòäå åéúåøé÷çá åì åøøáúðù

éäìàä(א קה, ãåò(תהלים  øîàå ."åéúåìéìò íéîòá åòéãåä"('ב שם åéúåàìôð".(שם  ìëá åçéù"

äåö äæî øúåéå( ג צו, øôñì(שם  åðéìò äáåçù éøä ."åéúåàìôð íéîòä ìëá åãåáë íéåâá åøôñ"

åìà åéäéùë ïäå .'äì ãåáë åðúé íøåáòáù ,úåùôðì íéáøòä íéøáã åéúåàìôðå 'ä ãåáë

íëç ãéâé íéîòôì éë .÷ãö éðãàå úîà éùøù ìò íéãñåéîå ,íãàä úòã éôë íéìå÷ù íéøáãä

íçéðé íàå .íìåò ìù åîåøá íéãîåòä íéìáå÷îä íéøáãä ììëî ïäù àìà .úîà éøáã ïåáðå

ìë éðæàá åñðëé àì úîà ïúãåñéù éô"òà ,úåòöäìå úåîã÷äì ïäî ùîúùéå ïäù åîë

äðáéùë ïëå .åì äéäé ãåáëì àìå .íìëñé áøä ïåîääå .íåðéáéù íä íéèòî éë .íéòîåùä

éë óà ì"æ åðéðåîã÷ éøáãáù íéàìôðä íéøîàîä ïî úåçå÷ì úåòöäå úåîã÷ä ìò åùøãî

ו '25. אות תוספת
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ïéáäì íá úòã ïéà íéìëñäå ,úòãä éùåìç éöçì äøèîë åéøáã ãéîòé äðä ,äðåîà íäéøáã

,áæëå òåòø ïúãåñéù íéðéðò íãà ãéâé íéîòô .êôéäì ïëå .íäéðåôöîá ùéù úòãå íòè áåè

íéàøðå ïîöòá úå÷åìç úåéìëù úåðòèáå ,ïåîää ùôðì íéáøò íéìùîá åùøãî ÷éìçäì òãéå

úëä éøáãî éë .ïììëá úåùôðä ìëì åìéòåé àì úåúëä éúùå .ïåîää éðéòì íé÷æçå íééúîà

ïåîää úà åìéçðé äéðùä úëäå .úîàä ïåîää íäî åìá÷é àì ,äðåîà éùðà íä íàå äðåùàøä

.ø÷ù

ìå÷ùá íéìå÷ù åéúåòöäå åéúåîã÷äå ,ïîàð ãåñé ìò éåðá úîà ùøãîä ãåñé úåéäá íìåàå

íéùð äæ ìàå .íãàä éðá ììëì àìôð úìòåú äæî òéâé ,úòîåù ïæàì íéáøòå íãàä úòã

,íéèåùô íéðéðò øøáìå úåøé÷ç øå÷çì ,ùøùå ùøù ìë ïëåú ìò øáãì àåáðùë åðéúîâî

íéðéðòá úåøé÷çä åìà äðééäúå ,ïáåøì åà úåòéãä ìëì úåìá÷úîå úåùôðä éìòá ìëì íòéãåð

ìá÷îä éùôðä çëä ìò øå÷çì êøèöà "íëç" ùøù øàáì ìùî êøã ìò .íéìòðå íéáâùð

íàä ?êøáúé íìåò àøåáì äæä øàúä ìéàùäì ìëåð íàä ,äîöò äîëçä àéä äîå .äîëçä

äîìå ?ùã÷ä éáúëá úøëæðä "äîëç çåø" àéä äîå .íéðåéìòä úåàáöäå íùä éëàìî ìò ìåôé

ïä äîå .íéîùä úçú øùà ìëî øçà éç ìòá íåù ìò àìå íãàä ìò ãáì "äîëç" ïåùì çðåä

ùé ïåøúé äîå .íééçä éìòá øàù úåùôðì íãàä ùôð ïéá íéìéãáîä íééîöòä íéìãáää

.äìà åðéøôñá åøàáúéù íéáø íéùåøã ïäá àöåéëå .íéìëñäå úåìëñä ïî ,íéîëçáå äîëçá

ìòå .íãàä úîùðá äòåèðä äöòä çë àéä äî øå÷çì êøèöà "õòé" ùøù øàáì àåáàùë ïëå

õøàáå íéîùá ä"á íùä éùòî åøàú äîì íòèå .'úé íìåò àøåáì õòåé øàú ìàùåä êøã åæéà

ìöà "äöò" ïåùì øëæð íà ïéá ìéãáîä ìãáä äîå .íä íéöòåé éðéî äîëå .äöò ìù úåðåùìá

åîë ,"äáùçî" ïåùì åà .ä"á íùä(יא לג, øãì(תהלים  åáì úåáùçî ,ãåîòú íìåòì 'éé úöò"

øå÷çì êøèöà ,äðéá ïåùì ìëå "ïéá" ùøù ìò øáãàùë ïëå .åôåñì áåúëä ùàø ïéá äî ."øãå

øàú ìéàùäì ìëåð ïéðò åæéà ìòå .äá òåèðä äðéáä çëì íãàä ùôðáù äîëçä çë ïéá äî

ùôðáù ìëùä çë ìò øå÷çà ,"ìëù" ùøù ìò øáãàùë ïëå .åîù 'úé äðåáúä ïåãàì "ïéáî"

åà ìéëùî øàú ìàùåäù åðéöî àì äîìå .äðéáä çë ïéáå åðéá ìéãáîä äîå ,åéúåìòôî äî

øùôà éàå .åðéðòá øåúìå ùåøãì ïéðòä éðöìàé ùøùå ùøù ìëá ïëå .'úé àøåáä ìöà ìëù ïåùì

úãåöîá úåéúîà äìòðå ,ïéðòå ïéðò ìë ÷îåòá íéø÷åçå íéùøåã åðéúåéäá éúìåæ ïë äùòðù

úåãåñé ìò íééåðáå íéðòùð íúåéäá íéùåøãä äìàå .åùôð úâùä çë éôë ãçà ìë .åðúâùä

óðåä àì ,úòãä ìå÷ùî úåáåöç úåø÷é íéðáàî äéäé åììä úåãåñéä ìò äðáðù ïéðáäå .úîà

åöôçéùå úîàä íãîìì úåùôðä éìòá ìëì åìéòåéù äå÷úå úìçåú ùé .ø÷ùäå ïåéîãä ãé ïäéìò

.úîàä ìá÷ì

åéàéáð éøáã ìòå åúøåú ìòå 'ä ìò ïòùäì øôñ øáçî íãà ìë úøåú úàæå ìëä ãåñé äðäå

äéäéùå .ä÷ãöì úîà òøæ òåøæìå úîàä âéùäì åééåàî ìë äéäéùå ,äðîàðä äìá÷ä éùðàå
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.åúòãî íéàìôð íéøáãá ïðåáúäì LBáéLå .åúðéáå åúòã åìëù øöå÷ òãéå ãàî ãò åéðéòá ìôùÀÆÅ

íéøáãáå .åáì ïéòì âùåîå èåùô øáãä úåéäá éúìåæ øáã íåùá äøé÷ç øå÷çì ñðëé àìå

äîá çîùéå .íäéìà èéáäî åéðô øéúñéå åúðéáì âúîå åìëùì ïñø íéùé åúòãî íéîìòðä

ìëî ãàî ø÷é íééäìàä äøåúä éùåøãá úîà êøãá âéùéù èòîä éë .èòî ïä áø ïä âéùäù

éæåá úkî àøéé àìå .åéãáòìå åúøåúì 'äì ãåáë ïúé åéøáã ìëáå .íéøçà íéðéðòá âéùéù äîÄÇ

."íäéðô ãâð íéðåáðäå íäéðéòá íéîëçä" úë .åéöàðîå 'ä øáã26åøéèôé åéøáã ìò åâéòìé íà

.äøåúä éùôåúå äéùåú éùðà ìò âéòìäì åîì ìñë íëøã äæ éë åááì óøçé àì ,ùàø åòéðé äôù

íéöôç íäù øåáòá ,íäì àéä äôøç úéìëùä äðåîàäå áåèä áìä éë íéùðàä åìà åáùçéå

äìâéå íúåòè øøáé ,ìëåé íàå .íäéðôî øåâé àì åîò åçëåúé íà .íãà ìëî íéîëç úåéäì

ìò úåãòåî åéðô úåéäáå .äéåöø äðåëá øôñ øáçî ìë úîâî éëøã úåö÷ äìà ïä .íðåì÷

àöîú øùàå .õôç éøáã àåöîì åáì ïéòá øåúéå ùåøãéå ùéàì äéäéå ÷æçúé æà ,åììä íéëøãä

àìå íéëìî ãâð øáãìå ,åäéô øòùá çåúôì åãéá äøàôú ì÷î æåò äèîì äéäéå .åá ÷æçé åãé

øîà éäìàä øøåùîäå .ùåçé àì äàéâùäå úåòèä ïî ìöðé àì úàæ ìëá íàå .ùåáé,יט (תהלים 

øáåçîäיג ) ìëå .çåø àìå øùá åðéúîùð úáëøîå .ìà àìå åðçðà íãà ."?ïéáé éî úåàéâù"Å

àì éë ,ïåòì åì úáùçð åúàéâù ïéàù àìà ,åéøáã úö÷îá äòèé àìù øùôà éà íãå øùáî

ìá÷î äéä ,åúàéâùå åúåòè åòéãåîå úîàä åì ãéâî åúìåæ äéä åìàå .øáã ìòáî àìå ãøîá

.úîàä ìò åãéîòäù øåáòá úåáø úåãåú åì ïúåð äéäå .åéøáãì äãåî äéä çîù áìáå åúçëåú

åîëå .åùôðáù äðéá çåø øöå÷î àìà ,åìòîá äòè àìå åúåàâ çåøá äâù àìù úåàä äæå

øéòöä éðà óà øáã óåñ .'é ïåìç 'ã øãç "ìåòð ïâ" øôñáù ïåùàøä úéáá äæ ïéðò øàáúéù

"éúøçá äðåîà êøã"27úö÷î äðééäú éðîî íéìåãâìå ,éëøòá ïäù éúìåæìå éîöòì ìéòåäì ,

,úøëæîì íéøáãä( ה א, íéäìàì(משלי éúìôúå ."äð÷é úåìåáçú ïåáðå ,ç÷ì óñåéå íëç òîùé"

áåúëù àø÷î éá íéé÷éå .àåèçî éðåùìå éô øåîùé ïåéìò(יב ד, êéô(שמות íò äéäà éëðàå"

."øáãú øùà êéúéøåäå

äðåëä,˙ÈÚÈ˘˙‰éë .íéàéáðä éøáãáå äøåúá åàáù íéáø íéðéðòå úåîìù úåéùøô ùøôì

ïúàøåä ïëåúå ïúçðä åøàáúéùë äðä ,íéøåáãä åðáð ïäîå íéøîàîä é÷ìç íéùøùä úåéäá

àöé øáë ,ìáâåîå áåö÷ ïäî ãçà ìë úàøåäù íéðåù íéùøù ãçà øîàîá åöá÷úéå ,ïåëð ìò

åðàù úå÷æçä úåãåñéäå úåðîàðä úåòãä äæ íò óøèöäá .åìåë øîàîä ìò íìù ùåøéô åðì

úòãä ìò ìá÷úî ïôåàá åììä íéùåøôä äðééäúå .åúúîà ìò ùøùå ùøù ìë úðáäì íéîéã÷î

úåàøåää úúîà ìòå åðçðäù íéììëä øùåé ìò ïîàð ãò åîöò ùåøéôä íòô ìë äéäé èòîëù

øåà éìòá ìë åàøéå ,úåøåâñ úåúìã åçúôé ë"éòå .ïéðòá íéøëæðä íéùøùä ïäéìò åðãñéù

כא 26. ה, ישעיה ע "פ

ל 27. קיט, תהלים
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äùøô ùåøéô ãçà íå÷îá ùøôð äðäå .ùã÷ä çåøá íéáúëðä íéøáãá ìåìëä áåèäå ø÷åéä

ùåøéôäå .ãéîú ïëå úøçà äùøô ãåò éùéìù íå÷îáå ,úøçà äùøô øçà íå÷îáå .äòåãé

àøå÷ä ãéòéù ãò ,äæì äæ íéëåîñå äæ ìò äæ íéðòùð ,åøáç ìò åøáçå ,åøáç ìò ãîìé ãçàä

ìò ìåãâ øúåé úôåî ïéàå .ãö ìëî íéëñî úîàä àöîéù éôì .øùéå úîàá íééåùò ïäù

,åéçà ìà ùéà éðô .íéáø úåîå÷îî úîåàî øàåáîä úåéäá àìà íéðéðòä ïî ïéðò úúîà

àøå÷ä éë ,úåîâåãå íéìLî äô àéáäì êøåö ïéàå .åãéá íéãçàì åéäå äæá äæ íéáìåùîÈ

,åá ÷åñòðù ïéðòä øîåç éôë íéøæåôî úåîå÷îá íé÷éôñî íéùåøô àöîé åìà åðéøôñá

ãéòîå ãîìî ùåøéôå .ùåøéôî øæòð ùåøéôå úåîìù úåéùøô íéììåë íéùåøôãáìîå ,åøáç ìò

ãåñ íéðéáî åðúåéäá éë .äô ìòáù äøåúäå úåëìää éøáãá íéòâåðä íéáø íéðéðò åøàáúé äæ

äðåëá åðøàáù åîëå úBåöîä éùåøôå úåöéìîä úåðåë ïéáäì åðì ì÷é ,ùøùå ùøù ìë úàøåä

.äìòîì úéùéìùä

,íéùøù äùìù äøåúä äçéðä äçåðîä ìòù íù åðøîà .äô ìùî êì ïúà íù øàåáîä ïîå

äìë ïåùì øéëæä ãåòå .ùôð 'âäå ,úáù 'áäå ,çåð 'àä(ב ב, éòéáùä(בראשית íåéá íéäìà ìëéå"

äëåøàá ïéðòä äô ùøôàù äå÷ú àìå .úéùàøá äùòî ìöà íéáåúë ïúòáøàå ."åúëàìî

ìáà .äçåðîä ìò åúàøåä ïéàå ,äçåðîä ìò åððéà "úáù" úìî .øîåà ïéìî ùéø ÷ø ,úåîìùáå

ìò íâ ìåôéù ãò .øáã åúåà úáùù øîåì ìëåð ÷ñåôä øáã ìë ìòå ,÷ñôää ìò åúàøåä ïëåú

äéàøå ."äçåðîî éðåìô úáL" øîàðå .çåøèìå ìåîòì ìéçúîå ,äçåðîî ÷ñåôä(יד ה, (איכה ÈÇ

.äìåâá åëìäå èôùîä øòùá úáùì å÷ñôù ùåøéô ."eúáL øòùî íéð÷æ"(ח כד, "úáL(ישעיה  ÈÈÈÇ

ìò åððéà "äçåðî" úìî .íéôú ìå÷á ùù úåéäî áìä ÷ñô äøöä áåøî ùåøéô ,"íéôåú ùåùî

ïéàù øáã ìò åìéôà ìôåð ïëìå .ìèìåèî äéäù éøçà çðä ïéðòä ìò àìà úåôéòäî äçåðîä

åîë .íééç çåø åá(ד ח, úåôéò(בראשית ïéàå ,"èøøà éøä ìò éòéáùä ùãçá äáéúä çðúå"

ãéîú äúéäå íéîä éðô ìò äôö àåää íåéä ãò éë .ìåèìèä øçà äçð ìáà ,íéùéâøî éúìáì

,åøáçî ìãáð ãçà ìëù íéðåù íéðéðò ìò "äçåðî" ïåùì çðåäù åðøàá åîå÷îáå .úìèìåèî

ïúö÷å ,éðôåâ ìåèìè ïúö÷ù àìà .ìåèìèä øçà äçåðîä ìò àåäå úçà äàøåä éìòá ïìåëå

õôçä ìåèìè àåä åéøçàù äçåðîäå éùôðä ìåèìèä ììëáå .ìùîä ãö ìò äæå éùôð ìåèìè

,ìèìåèîë õôçä çë ,åöôç âéùä àìå íéé÷ õôçäù ïîæ ìë øáã õôçù éî éë .éîéðôä

åðàöî úàæä àîâåãë .äçåðî àöîé æà åöôç âéùäùëå( ג מה, äçåðîå(ירמיה éúçðàá éúòâé"

ìò åéúåáùçîå àéáð úåéäìå ïåéìò çë ìá÷ì äöôç äúéä äéøð ïá êåøá ùôð éë ."éúàöî àì

."éúàöî àì äçåðîå" øîà ,àáðúä àì éë åöôç âéùä àìù éôìå ."éúçðàá éúòâé" øàú äæ

.íëåúá úåøùìå íá ÷áãäì õôçå íãà éðáá äöåø ïåéìòä çåøä ,êôéäì ïëå .åìàë íéáø ãåòå

êøãë(לא ח, àöîéù(משלי ãàî ø÷éù àìà ."íãà éðá úà éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî"ÈÈ

äàåáðì ïëåî åðîî ãçà àöîéùë ïëìå .ùã÷ä çåø åéìò äøùúù éåàø åááìë ùéà ä"á íùä
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ìò äðéëùä úàøùä ïëìå .äöôç äâéùä éë äì çåðî çåøä äàöî ìåëéáë ,íéäìà çåøì åà

åîë ."äçåðî" ïåùìá ãéîú øàåúé íéàéáðä(כו יא, çåøä".(במדבר íäéìò çðúå",ב ב' (מלכים

éëטו) äæ ìë ä"ò äùî åðéðåãà òãéù éôìå .äìòîì äæ ìò åðæîøå ."òùéìà ìò åäéìà çåø äçð"

ããéîå ããìà ìò øîàùë òùåäéì áéùä ,çåøä éùðàå íéàéáð åîò ìë åéäé íà 'ä éðéòá áåè

äðçîá åàáðù(כח יא, ä"ò(במדבר àåä øîàå ."íàìë äùî éðãà"(כט שם  äúà(שם  àð÷îä"

êøåö àìì áåúëä óåñ äàøðä éôìù ."íäéìò åçåø úà 'éé ïúé éë ,íéàéáð 'éé íò ìë ïúé éîå ?éì

.àåä êë øîàîä çë ìáà .íäéìò åçåø ä"á íùä ïúé éãòìáî íéàéáð åéäéù øùôà éà éë

éë ,äúà äòåè éë òãå ?ïäéúùì åà íéîù ãåáëì åà ,éãåáëì äúà àð÷î íàä òùåäé äúà

ïëåî íááì ïúé éî øîåìë .'åâå "ïúé éîå" øîà äæ ìòå .ïë õôç ä"á íùä íâå .äæá äöåø éðà

åîëå .ïäî ãçàî íâ úàæä äìåãâä òðîé àìå íäéìò åçåø úà 'ä ïúé æà éë éúòãé äàåáðì

øîàðù åðéîéá äøäîá ãéúòì äéäéù(א ג, øùá"(יואל ìë ìò éçåø úà êåôùà ïë éøçà äéäå"

àìà .÷ñôää ìò åððéà íâå úåôéòä øçà åà ìåèìèä øçà äçåðîä ìò åððéà "ùôðéå" úìîå .'åâå

ãåñé" øôñá ïåëð ìò ïéðòä åðøàáå .ùôð úìîî øæâð éë ,ùôðä úçîù ìòå ïåöøä ìò ìôåð àåä

ïéðòäå .äãéçé ,äéç ,ùôð ,çåø ,äîùð úàø÷ðä íãàä úîùð éøàú ìãáä ìò åðøáãùë "íìåò

äçîù ïéàå .åá ú÷ôúñî ùôðä ïéà åúåùòì äùåòä äöøù ïåöøä éôë íìù øáãä ïéàù ïîæ ìë

ìòå .ùôð úáéùîì åì àåä æà åúðåë éôë ìëä éôåã éìáå ïåøñç éìá íìù åäàåøùë ìáà .áìì

åîë .øáã ãåò øñç åðéàå åðå÷ú ìò ãîåò íà øáã úîìùä ìò ,"ìëéå" úìî ."ùôðéå" úìî äæ

לג ) מ, äæá.(שמות àöåéëå 'åâå "äëàìîä ìë úà äùî ìëéå"

äðåë åììä úåàøåää òáøà ìàåúéùàøá äùòî ïéðòá úåø÷éä äéúåöéìîá äøåúä

.íéúåàð íéøáãå úåéúîà äòáøà ìò åðãéîòäì'‡‰õøà åùòð øåáòáù íãàä áåùçé ìá

íéìåãâ øúåé ïúåùòì ä"á øöåéä àéìôä àìå .ïéàåø åðàù éôë ì÷ùîáå øôñîá äãéîá íéîùå

øîà äæ ìò .äðäëå äðäë íìéãâäì ìåãâä åçëá äéä àìù å"ç .íéèùôúîå(ב ב, (בראשית

àìà åäùòî êéøàäì åãéá ùéù éî ìò ìôåð äæå .åúëàìîî ÷ñô éë ."éòéáùä íåéá úåáùéå"

éë .åúëàìîî ÷ñô ,íéîòô óìà äëë úåùòì åçëá äéäù éô"òà ä"á íùä ïëå .ïåöøá ÷ñåôù

.øúåé àì äæä ì÷ùîäå øôñîäå äãîä ìò äðåéìòä åúîëçá øæâ ïë,È�˘‰íãàä øîàé àîù

.äîìù äàéøáä ïéàå úåðåøñç ïééãò äá ùéùå .äëàìîä äøîâð àì ãåò úåùòî ÷ñôù øçà

äæ ìò .åúîìùäá äöø àì åîéìùäì úéìëú-ìòá-éúìáä åúìëéá äéäù ÷ôñ ïéàù éô"òàå

øîà('א שם  äéìò(שם øæâù äëàìîä øîåìë ."äùò øùà åúëàìî éòéáùä íåéá íéäìà ìëéå"

øúåéä åúåîìùå åðåéáöá àøáð íìåòä éë .øáã øñç àì äîåú ãò äøîâðå äúìë äúåùòì

.éøùôà'‚‰õôçå äðåë éìá ä"á íùä åäùò .äæë øôñîáå äãîá äùòðù éôì íãà øîàé éìåà

øîà äæ ìò .áø õôç åá åì ïéàù ïè÷ øáã äùåòù éîë ïîãæäá ÷ø øåîâ(יא ב, "çðéå(שמות 

àøá ìåãâ õôçáù úåøåäì .ìåëéáë ïåéìòä åöôç çð åúëàìîî ÷ñôùë ùåøéô ."éòéáùä íåéá
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.äáåèì ìëäå .ãàî å÷îò ä"á íùä úåáùçîå íìåòä'„‰åçëá äéäù úîà íãàä øîàé ãåò

úîà ïëå .åæë äàéøáì êéøöä éôë úåîìùá äëàìîä äúùòðù úîàå äðäëå äðäë úåùòì

åðéè÷ä éë å"ç åéùòîá çîù àì äëàìîä äøîâù øçà àìà .íúåùòì õôçå äöåø äéäù

øîà äæ ìò .åéðéòá(יז לא, úçðì(שמות åéùòî åì åéä .ùôðéå æà úáùù øçà ìåëéáë ."ùôðéå"

áåúëù åîëå .çåø(לא א, ùøåôîå(בראשית ."ãàî áåè äðäå äùò øùà ìë úà íéäìà àøéå"

äìá÷á(לא קד, ïéãîì(תהלים  åðà úåðåùìä úàøåä ìãáäî êéà äàåø êðä ."åéùòîá 'éé çîùé"

.äøåúä úåöéìîá íéðåôöä íééúîà íéðéðò

úåëìä íéëùîð íéøåàéáä äìàî éë êòéãåäì ÷ø äæä íå÷îá íéùåøãá êéøàäì éúðåë ïéàå

.úáùä íåé úøéîù ïéðòì úåììåëå úåìåãâ'‡‰,åúëàìîî ÷ñåô íãàäù é"ôòàù åðãîìì

äéäú ìáà .äæì ùåçé àì ,åéðéð÷ åãáàé äðîéìùé àì íàå ,äîéìùäì áééçé ïîæä íéîòôìå

ãò äëàìîä äúùòðù "éòéáùä íåéá íéäìà ìëéå"ì àîâåã .äðå÷ú ìò äéåùò åìéàë åéðéòá

ì"æ åðéðåîã÷ åøîàù åîëå ,úáùä íåé àåáá åéðéòá íãàä úëàìî äéäé ïëå .äîåú,מכלתא)

ז) פסקא בחודש, פרשת äéåùò".יתרו , åìéàë êéðéòá êúëàìî àäúù"'·‰øòèöé ìàù åðãîìì

.ùôðéå åîöòá íéé÷é àìà .åúëàìîå åé÷ñò úåùòì ìëåé àìù øåáòá úáùä íåéá íãàä

ïëå .äæ íåéá ïäî åúìèá ìò ùåçé ìàå ,äùòù åéùòîá çîùéå åùôð ÷ôúñúù'‚‰ìàù àåäÇ

âéùä åìéàë åéðéòá äîåã äéäé àìà ,äéúåáùçîá úìèìåèî úáùä íåéá íãàä ùôð äéäú

ìò ë"â "äçåðî" ïëå ."éòéáùä íåéá çðéå" êøãë .âðòúäìå çåîùì ÷ø åì øàùð àìå åöôç ìë

.ìåçä éîéá åîë åé÷ñòáå åúëàìîá åîöò ìèìèé àìù íãàä ìöà óåâä ìåèìèî äçðää'„‰

ì"ø ,íãàä úåáùé ïë ,éòéáùä íåéá åúëàìîî ÷ñôù ì"ø ,ä"á íùä úáùù åîëù åðãîìì

àìà äëàìîå ìåèìèî äçåðîä ìò "äúéáù" úìî ïéà éë .ìåç éðéðòå äëàìî éðéðò ìëî ÷åñôé

äçåðîî ÷ñôää ìò øîàé äúéáùä éë ,÷åñôé øáã åæéàî íéòãåé åðà ïéà ïééãòå .÷ñôää ìò

.íúñ äúéáù íå÷î íåùá äøåúä äáúë àì ïëìå .äìòîì øàåáîëå äëàìîî ÷ñôää ìò åîë

äúöéìî âäðîå(ט כ, äæ(שמות íåé äùòú éë ìåç éðéðò ìëî ÷ñôä ùåøéôå ."êéäìà 'ééì úáù"

ìéëùäì åéäìà 'äì äæ íåé íãàä ãçééL úáù ìù äùò úåöî ø÷éò åäæå .êéäìà 'äì ãçåéîÆÀÇÅ

àåäå ,"äëàìî ìë äùòú àì" ùøéô ïë éøçàå .'ä ìò âðòúäìå åéúåàìôðá ïðåáúäì åúîàá

àîâåã .ìåç éðéðòå äëàìî ìëî ÷åñôðù àåä êì éúøîàù ÷ñôää øîåìë ,äùòú-àìä

Lã÷å éúåëàìî ïéðò íåù úåùòî ä"á íùä ÷ñôù úéùàøá äùòîì.åëøáå àåää íåéä ÀÄÅ

÷ñôää ìò äåöîä ø÷éòù øáãä ùøåôî íéàéáðáåøîåà äéòùé àéáðä éë .ìåç ìù ïéðòî øåîâä

יג ) נח, ùåøéô(ישעיה .'åâå "âðåò úáùì úàø÷å éùã÷ íåéá êéöôç úåùò êìâø úáùî áéùú íà"

'äá òùòúùäìå ìéëùäì 'äì âðåò íåé úáùì àø÷éùå .ìåç éøåáãå éëìäî øáãé àìå êìé àìù

êøãë .åúøåúáå(א-ב צב, äàåø(תהלים êðäå .'åâå "'ééì úåãåäì áåè .úáùä íåéì øéù øåîæî"

åúáùçîá ÷ñåô íãàä íà éë .äúéáùä ïéðòá íìë íéìåìë íéðåùàøä íéðéðòä äùìùäù
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éøä 'ä ìò âðòúäìå åúîàá ìéëùäì åãáì 'äì àåää íåéä ãçééîå ,ìåç éðéðòî åéùòîáå åéøáãáå

àì åà çéåøé íà ,íéøñç åà íééåùò íà åìù ìåç äùòîì ùùåç åðéà áåùå .'äá ä÷áã åùôð

àìå "ùôðéå" ïåùì àìå "ìëéå" ïåùì àì äåöîä ìöà äøåúä äøëæ àì ïëìå .äæá àöåéëå çéåøé

ïåùìá äùîúùä ãáìå .äåöîä ø÷éò àéäù "äúéáù"ä íò ãéîú äùîúùä ÷ø ."çðéå" ïåùì

éë .íéøáãä íéàð äîë ïðåáúäå ãåîò .øåîçå øåù ìöàå äîàå ãáò ìöà "äùéôð"å "äçåðî"

ïëìå ?'ä ìò åâðòúé êéàå åúáùé êéà ,åéëøã úàå 'ä úà åòãé àì øùà íéðòðëä äîàäå ãáòä

íìöà øéëæä(יד ה , äëàìî.(דברים úåùòì íçéðú àìù ùåøéô ."êåîë êúîàå êãáò çåðé ïòîì"

ïðéàå íäéìò íáø àøåî ìåçä éîéá éë .ìåçä éîéá åîë óåâäå áìä ìåèìèá äæ íåé åéäé àìå

ä"á íùä äåöå äëàìîä úééùòá óåâä ìåèìèá ïä ïëå .ïåãàä ïåöø íîéìùä ãò íéçðå íéè÷ù

ïåùì êåîñì øùôà äéä àìù øîåì êéøö ïéàå .íôåâå íáì ìåèìèî íä íâ åçåðé úáùä íåéáù

÷ñôä ìò äøåîä "äçåðî" ïåùì êîñ ïäá íâ ïëìå .úòã úìòá äðéàù äîäáä ìöà "äúéáù"

åðøàá äðä .ìåçä éîéá åîë úåàùîä úëéùîáå äòéøæáå äùéøçá ãåáòú àìù .ìåèìèä

.ïäéìãáäå íéùøùä úçðä ïëåú úòéãéî íéôòúñî úåéúîà úåòéãéå äøåú éôåâ êéà äøö÷á

åàáåä àì éë .äàøé åäö÷ ñôà äô íìåàå .åîöò éðôá ÷åñôå ÷åñô ìë åðùøôå åðëøàä íîå÷îáå

.åúøåúî úåàìôð åðàøé 'äå ,ìùîì ÷ø íéøáãäÇ

äðåëä,zixiyrdøúñáå .úåãéçå äöéìîå ìùî åøáãù ì"æ åðéðåîã÷ éøáã úö÷î øàáì

íéùøùä úàøåä ìò éåðá íùøãî ãåñé áåøä ìòå .íéçö íéðéðòå úåàìôð úåîëç íäéøáã

óøèöäå ,ùøù ùøù ìë åéìò äøåéù úåðåëðä úåàøåää åðéãéá åìòé íàå .åéìò íùøãî åëîñù

úòãå íòè áåèá íäéøáã úö÷î ùøôì åðì øùôà äéäé æà ,íäì íéã÷ðù íéãåîìäå úåòãä

äðúð íäìå .úîàä äìâð ì"æ åðéðåîã÷ìå åðéúåáàì éë íéîëçúîäå íéìëñä åãåéù ïôåàá

íäùå ,äîëçä28."íäì äîä äîäá" íëøòá29íìùùåøéô åðéãéá äìò øáëå30,úåáàúëñî ìò

åððåùì éùøù úðáäì åðãñéù úåãåñéä éôë øåîâä èùôä êøã ìò ì"æ íäéøáã åðùøô åáå

.íá øáåãî úåãáëð ,ùøùå ùøù ìëì åðîã÷äù íéãåîìäå úåøé÷çä ïúåà éôëå .ùåã÷ä

úáù úëñîá ì"æ íäì àöîð ãçà øîàî øàáà äîëçä ììäî úøàôúì äô íâå,קיט (דף

íéîëç,ב) éãéîìú äá åæéáù ìéáùá àìà íéìùåøé äáøç àì äãåäé áø øîà" íù åøîà ,

øîàðù(טז לו, הימים -ב íéòúòúîå(דברי åéøáã íéæåáå íéäìàä éëàìîá íéáéòìî åéäéå'

øîà äãåäé áø øîà ?àôøî ïéàì ãò éàî .'àôøî ïéàì ãò åîòá 'éé úîç úåìò ãò åéàéáðá

éøáã [äðä] ,ìàùé ãéî äæ íøîàî àøå÷ä äðäå ."åúëîì äàåôø åì ïéà ç"ú äæáîä ìë áø

íä íâå ,íéîã úëéôùå úåéøò éåìâ æ"ò ,äìåë äøåúä ìë ìò ìàøùé åøáòù ãçà äô íéàéáðä

והמתחכמים28. הסכלים

ג ,יח 29. קהלת

לבנון "30. "יין
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úåîå÷î äîëá ïë åøîà ì"æ[ç](ב ט, íàä(יומא ?õøàä ïáøçì äáñ ç"ú ïåéæá úúì íòè äîå .

ìåìë éúîàå çö ïéðò éë òã ?äæä àèçä ãåò ïäéìò ìâìâì êøèöðù åøáòù äîá òø éã ïéà

øîà äîìù êìîä .ùåøéôä ïëå .äæ øîàîá(יח יב, ïåùìå(משלי áøç úåø÷ãîë äèåá ùé"

úìî .ïéðòä çøëäì åäáúëà äôå ,åäåðøàá "ìåòð ïâ" øôñî éðù úéááå ."àôøî íéîëç

úìîå .äæ øôñá øàáúéù åîë ,äéúåöî íéøîåùå äøåúä éëøãá íéâäåðä ìò ìôåð "íéîëç"

åîë øåáãä ìò "äèåá"(ד ה , éáúë(ויקרא éë .åîå÷îá åäåðøàá "ïåùì" úìîå .íéúôùá àèáì

åîë ,"äôù" úìîá øåáãä eðëé íòô ùã÷ä(א יא, íòôå(בראשית  ."úçà äôù õøàä ìë éäéå" ÀÇ

åîë ,"äô" úìîá äåðëé(יב מה , "ïåùì"(בראשית úìîá äåðëé íòôå ."íëéìà øáãîä éô éë"

åîë(ל לו , èôùî".(תהלים  øáãú åðåùìå"('ד יב "êéç"(שם  ïåùìá íòôå ."úåìåãâ úøáãî ïåùì"

åîë(ל ו , ïäéðéá.(איוב ìéãáðå ä"æòá åîå÷îá äæ ìò øå÷çð åðçðàå ."úååä ïéáé àì éëç íà"

åúðéá çëá øáãîù éî ì"ø ."ïåùì" úìîá åðéë äðéá ìù øåáã ìëù äøö÷á êì ãéâà ïàëå

åðéë øåáãä ïéðòì íãàä úðéá åéìà êøèöúù øáã ìë àåäå ,íé÷åîò íéðéðò åøéáçì ïéáäì

,íúåùôðá äàèçä úëä ïî øáãî éë ,"úåìåãâ úøáãî ïåùì" øîà ïë ìòå ."ïåùì" úìîá

ïéáäì éë ."èôùî øáãú åðåùì" ïëå .íäéúåðòèáå íúðéáá ÷úò íéøáåãä íäéðô ãâð íéðåáðä

äøåøàä úëä éë òãú ÷øå .÷åñôä øàáúé äúòå .åúðéá çëá íãàä ùîúùéù êéøö èôùî

íéòîåùä éë .íäéúåðòèá úòãä éùåìç úåùôð íéúéçùî íä ,åðøëæäù úòãä-éúçLeîÈÅ

úéçùäì úçLî éøáã íäéôî íéìá÷îå ,øáã ìëá úîàä íéòãåéå äðéáä éìåãâ ïäù åáùçéÈÀÈ

äæ úéáá øàáúéù åîëå .íúåùôð(יוד חלון ששי áøçá(בחדר óåâá íéòöô ïúåðì ìùîð øáãäå .

úùåáçúå øåæî êéøöù åîëå .íéúçùðä åéøáãá òîåùä ùôð òöôé úéçùî ùéà ïë .ìæøááå

éìòá íéîëç ìà úëìì ?äúàåôø àéä äîå .ùôðä òöôì äàåôø êéøö ïë ,óåâä òöô úàôøì

åì åøøáéå ,úìåà õàðîä éøáãùå .íéøáãä ãåñ äáåèä íúðéá áçåøá åì åãéâé íäå äðéáä

òîåùä ùôð íéúéçùîä íéøáã øáãîå "äèåá ùé" øîà äæ ìòå .úîàä åäåãîìéå ,åúåòè

íúðéá éøáãá "íéîëç ïåùìå" .óåâä íéúéçùîä "áøç úåø÷ãîë".úòöôðä ùôðì "àôøî"

íéãáëð íéîëçäå ,íúðéáå íéîëçä úîëçá ïéîàî òîåùä úòãä ùåìç íà ïëúé äæ ìë íìåàå

,íäéìò õöåìúîå úîàä éîëç ìò âéòìîù ãò åáìá ä÷æçúäå åúòùø òéâäù éî ìáà .åéðéòá

åøáòù éô"òà ìàøùé äðäå .íéîëçä úðéá éãé ìò éúìåæ ?òâðä àôøé äîá éë .àôøî åì ïéà áåù

åéäå íéîëçä ìò åööåìúäå åâìâìù ãò òéùøäìå àåèçì åôéñåäù éìåì ,äìåë äøåúä ìë ìò

íúòùøî åáåùéù ãò êéøàîå ,àåä ïåðçå íåçø éë .åôà êéøàî ä"á íùä äéä ,íäéðéòá íéæáð

òùøä úéìëúì åòéâä øáëù éôì ìáà .íúðéá éøáãå íäéúåçëåúå íéîëçä øñåî úåòöîàáÆ

åáåùé àìå äð÷ú íäì ãåò ïéàù 'ä äàø éë .íðéã øæâ íúçð æà ,íé÷éãöäå íéîëçä åæéáù ãò

ì"æ åøîà äæ ìòå .íìåòì íúìåàî(ב קיט, øîåìë(שבת ."ç"ú äá åæéáù ãò íéìùåøé äáøç àì"

íéäìàä éëàìîá íéáéòìî åéäéå" áåúëä úåãòëå .íúåà åæéáù àìà íøñåîì åòîù àìù ãáìî

ãò éàî" ì"æ åùøéôå ."àôøî ïéàì ãò åîòá 'éé úîç úåìò ãò åéàéáðá íéòúòúîå åéøáã íéæåáå
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ãò" éàä øîåìë ."åúëîì äàåôø åì ïéà ç"ú äæáîä ìë áø øîà äãåäé áø øîà ?àôøî ïéàì

åòéâäù éôì ?åéàéáðá åòúòúå åéøáã åæá øùàë 'ä úîç íá äìë äîì .àåä àîòè "àôøî ïéàì

åáåùé àìå íúëîì ãåò äôåøú ïéà ë"éòù ä"á íùä äàø éë ."àôøî ïéàì" ãò íúåìëñá

íéøáã äæ ïéðòá ãåò ùéå .ïîàð äæä ùåøéôäå .åùôð úëîì äôåøú ïéà ç"ú äæáîä ìëù ,íìåòì

åðéîëç éøáã êéà êéúéàøä .äæ øôñáù 'àä úéáä ïî éðéîùä øãçá åðéøáãî åøàáúé íéáçø

íéáø åøøáúé úàæä àîâåãëå ,äæä ùåã÷ä ïåùìä éëøãá ïäù úåãåñéå úåòöä ìò íééåðá ì"æ

.øøáì åðéöøù äî åäæ .íäéøáãî

åðøîâ ïøåáòáùå ,äìàä íéøåáçá ïäéìà íéðååëî åðàù úåðååë øùò äô åðëøòä äðäå

ãåàî ÷åîò ïéðò àåä éë éðà íâ éúòãéå .åðìëù ãé øöå÷ éôë äæä ãáëðä ïéðòá ÷åñòì åðúòãá

éðà äî ,úàæä äëàìîá ãé åçìù àì éðåîã÷ øùà áì éø÷ç íéìåãâ íàå .åéìò ãåîòì äù÷å

íà éë .äùåáä äåñîá éðô èìà åà ,øåçà âåñð éäà äæ øåáòá àì íìåàå ?íåìä ãò àåáàù

ïî ïéòðîð íãà éðá åéäå ,íäî äîëç øáã àöåé äéä àì íìåòî íãà éðá êë íéùåò åéä êë

úåìâì íäéôá íçë øùàå ÷úò íéøáåãä úë ìò ùåçà àì ïëìå .íúìåæ éùòîî åâéùäù áåèä

éúðååëù òãåé éáì éë ,éúëàìîî äôøà àìå ìåáñà éðàå àùà éðà .íúìåæ éøáãá éôåã ìéèäìå

íéìùäì éúàá àìù éúøîà øáë íðîàäå .íãàä áì éðåôöî íééåìâ 'úé åéðôìå ,äáåèìÅ

äáñðå äìåãâ äëàìîä éë ,øùôà éà äæ .äîåú ãò äëàìîä31íëç ùéà çëî äìòîì äáçøå

éðéðò ìåò éë .äøåúá éìîò úåéäì éåðô éáì ïéà äæ ãáìîå .éëøòë ùåðà çëî éë óà ,ïåáðåÅ

åðîî éúîìùäù ÷ìçäå .ïîæä ïî éúà àåä áåðâ äæá ÷ñåò éðàù èòîäå ,éìò íéìèåî íìåòä

íéðéðòá ïðåáúî éøãçá íéúòì ããåá ,å"öé éáà úéáá éðãåò íéðù òáù äæ åéúîìùä øáë

ììä íéçöäúìçúá åðøëæäù åìà ïäå ,íéáçøå íé÷åîò øúåéä íéùøùä øåàéá éãéá åìò øáëå .å

éàù éúåðéá éë .íù íéøëæðä ïî óòúñî íøåàéáù íéøçà íéáø íéùøùå ,úàæä äçéúôä

ìù úåðåùì äìçú øøáúäá éúìåæ ïâåäë íéùøùä ïî ùøù íåù ìò ãåîòì øùôà‰�È· ‰ÓÎÁ"

,"‰ÏÂ·Á˙Â ‰Ó¯Ú ˙ÂÁ˜Ù ‰·˘ÁÓ ‰ˆÚ ˙Ú„Â ÏÎ˘ùôðä úåãî ãåñå äøåúä úåãåñé íéììåë ïäù éôì

.íãéá íðåãà áåè ìëå äééùòäå äøéîùä32íéìéá÷îå ,ïäá íéìúð íéøçàä íéùøùä ïî äáøäå

ùøôìå ïéáäì ìëåú ,äðéá úçðä äî ìòå äîëç úçðä äî ìò ïéáú íà àîâåãì .íúîåòìÈÇÈÇ

íéùøù íéìúð äìàîå .ïåò ïéáå àèç ïéá ,øùé ïéáå ÷ãö ïéá ,ø÷ù ïéáå àåù ïéáù ìãáää

êåîñ ìùî êøãá øëæðù "ñåáéë" ïåùì éë òãú ,ïåòì àèç ïéá äî ïéáú íà àîâåãì .íéøçà

êøãë ,"àèç" úìî åìöà øëæð ìùî ïåùìá øëæðùë "äøäè" ïåùìå ,"ïåò" úìî åéìà,ב (ירמיה

éðôì".כב) êðåò íúëð 'åâå øúðá éñáëú íà"(ד נא, éúàèçîå(תהלים  éðåòî éðñáë áøä"ÆÆ

"øñåî" ïåùì ïéá äî ïéáú ,ìëùå ,äðéá ,äîëç ïéá äî ïéáú íà ïëå .äæá àöåéë ìëå ,"éðøäè

ז 31. מא, יחזקאל  ע "פ

י32. כד, בראשית ע "פ מליצה
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íéøàáî åðàù íéùøùä øáã óåñ ."íéðâ ïéòî" øôñá ïåëð ìò åðøàáù åîëå ,"äçëåú" ïåùìì

éúåìéçä ïëìå ,äæä ùãå÷ä ïåùìä éùøù øúéì úåãåñéå íéùøù ïä ïä íéðåùàøä íéøôñá

.íéùøùä åìà øåàéáá

ìëåà àìå ,äìà ìò ÷æçúî éîò ïéà éë ,åàöîä éùå÷å ïéðòä ø÷åé éðîî àìôð àì íðîàå

÷åñòì éúñðëð íøè ïë ìòå .äæî øáã íäéøôñá àöîð àì éë ,éðåîã÷ù éî éøáãî òééúñäì

ñðëäì øáãä øùôà íà úåàøì .âùåîä ì÷ íðéðò ïëåúù íéùøù åæéàî úåà éì éúéùò ïäá

,åéìò ãåîòì øùôà ïéðò àåäù éúéàø øùàëå .ïâåäë éãéá åìò éìëù è÷ éôìå ,úàæä äëàìîá

éìå÷ åìëéäî òîùéå 'ä ìà éúððçúä æà33.åá ìùëà àì øùé êøãá èòî âéùäì æåò éãéá ïúéå

âéùäì ïééòîä ìëåé àìå ,áçø íðéðò äæ øôñá ïäá øáãì íéìéçúî åðàù íéùøùä éë ïòéå

åðøëæäù íéùøùä úàæ åðçéúôá úåìòäì øáãä áåè éúøîà ,ïåéòä úìçúá åù÷åáî úéìëú

åðéøáãî úåàø÷îä åùøôúé êøã åæéàá àøå÷ä ïéáé ïòîì ,áèéä øàá íùøôìå úåàì éì åéäù

.ä"á íùä úøæòá éìçä äæå ,åðéúåãåñéîå

,øçà ,ïä åìàå ,ãçà ïúùìù ïéðòå ,äáëòä ìò íéçðåî íéùøù äùìù äæ ïåùìá åàöîðÅÇ

ïåùìä íòôå ,'àä ïåùìä áúëð íòô ,ïúùìùá íéùîúùî íéáåúëäù äàøúå .ùùåá ,äîäî

ùøù ìë úàøåä ïëåú òãð íà éúìåæ åæ äáñ ìò ãåîòì ìëåð àì ìáà .äáñ éìáî äæ ïéàå ,'áä

ïúàøåä ïëåú åðì øøáúé íàå .äæî äæ ïéìãáð ïä äîáå íéùøù äùìùä åìàî ùøùå

ïúùìùá íéáåúëä åùîúùä ïåëð ñìôá éë òãðå ,íéøáãä éø÷éò ìò ãåîòð æà ,íúåìãáäå

ì"æ íéùøôîä éøôñáå .åéøáçî ãçà àìå äæ ùøù åá øëæð äîì ÷éôñî íòè ÷åñô ìëá ùéùå

,éúëøá ç÷ äúòå .øáã äæá åøàáù åðàöî àì34ìò .øáãå øáã ìë ìò ìåôé äáëòäù òãå

,øaãì áëòîä ,øáã úåùòì áëòîä ,íìùì áëòîä ,àåáì áëòîä ,úàöì áëòîä ìùî êøãÀÇÅ

,ïåöøá äáëò 'àä ,ïä úåáëò éðéî äùìùå .äáëò ïéðò ìëá ùé äæá àöåéëå ,úåùçì áëòîä

áëòúî åúùá øåáòáù ,äùåáä ïéðòå .äùåá ìù åà ñðåà ìù äáëò 'âä ,äáñ éðôî äáëò 'áä

.äæá àöåéëå ,àBaî åà úàöî ,øaãîÄÇÅÄÅÄ

.åæë äáëòá äöôç åùôðù éôì ,ïåöøá áëòúîä àåä ïåöø ìù äáëò [à] .ùøôà äúòå

,íìùì áëòî úàæ ìëáå ,íìùì áééçù òãåéå íìùì ïîæä òéâäå íìùì åãéá ùéù àîâåãì

êøãë .åáåç òåøôì åéìò äù÷ù åúãî úàæù øåáòá(כא לז, äðäå(תהלים ."íìùé àìå òùø äåì"

,áåùì ìëåéå ,åúéáì áeLî áëòîä ïëå .íìùìî áëòì éãë úåìéìòå úåáñ ù÷áî åúãî òåøáÄ

ïéðòá íéîòô ,áåè ïéðòá íéîòô .äáëòá ù÷áî åáì ïåöøá àìà ,äáéùä úòðåî äáñ ïéà íâ

éúáá áùåéù åà ,åéòøî úæåçà ìà êìäù åà ,íúøåúá òùòúùîå íéîëç ãòåì êìäù ïåâë ,òøÀÇÇÀÅÈ

ז 33. כב, שמואל-ב

יא 34. לג, בראשית ע"פ
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ïåöøá àåä åæ äáëò äðäå .åúáëò ïîæ êøàäì úåáéñ ááñî àåä ,ïäéîåãå åìà ìëá .úåàúùî

ãâð äéäéù øáã åæéàá áëòúîä àåä ,äáéñ éðôî äáëò [á] .åúáëòá äðäð àåäå ,áëòîä áì

àìù éãë øäî äáñä øåñúù ìçéîå ,äæá øòèöî àåäå ,åúáëòî äáñ ùéù àìà .åáì ïåöø

,÷ñò åæéà åîò øáãì êéøöù éôì åäòø úéáá áëòúîù ìùî êøã ìò .áëòúäì ãåò êøèöé

÷iL ãò áëòúîå ïåèìùì øáãì êéøöä ïëå .åúéáì ùéàä àåá ãò ïéúîî àåäå.äîéðô àåáì àø ÆÄÈÅ

øäîé åà ,åúéá ìà àåáì åäòø øäîé íà åéðéòá áåè éë ,åúáëòá çîù åðéà áëòúîä äæ äðä

åúéáá úåéäì øúåé äöåø éë .åúéáì áåùì øäîéå åöôç øåîâé ë"éòù ,åøãçá åàéáäì ïåèìùä

ìù äáëò åðéà íâ ,ïåöøá äáëò äæ ïéà äðäå .ïåèìùä øöçá åà åäòø úéáá áëòúî úåéäî

åäòø áåùé íøè åé÷ñò ìò øáãì åì øùôà éàù éôì ,äáëòä áééçî å÷ñò òáè éë ,äùåá

åðåöøá éøäù ,ñðåà åðéà ïëå .äîéðô àåáì åäùøé íøè ïåèìùì øáãì åì øùôà éàå ,åúéáì

äðäå .åöôç âéùäì éãë äáëòá øçåáù àìà ,ãâðî å÷ñò êéìùäì äöøé íà ãéî áåùì àåä

øáãì áëòúîä ïåâë ,ñðåà ìùå äùåá ìù äáëò [â] .äáñ éðôî äáëò àåä ïäéîåãå åìà ìë

åäåìàùù äø÷å ,úéðåìô äîëç òãåé àåäù øàôúäù ìùî êøã ìò .åì äôøç äáëòäù ïéðòá

ìáà .áéùî åðéà äåðò øåáòáù íéìàåùä åðåãéù øùôà èòî áëòúé íà .äîëçä äúåàá øáã

íèåà àåäå ìåãâ øöôä åá åðøöôä äðä åøîàé éë ,äùåáì åì åúáëò äéäú áëòúäì êéøàé íà

íãà éðá ïéá úàöî áëòúîä ïëå .øáã åúà ïéà éë ,ø÷ùá øàôúäù àìà äæ ïéà .åéúôùÄÅ

äæ ììëáå .äùåá éðôî äáëò ïä ïäá àöåéëå åìà ìë äðä ,åá úåñëì úåñë åì ïéàù øåáòá

áåùì äöåøù éô"òàù ,úåðîàð úåëî åäåëäå íå÷î åæéàì êìäù ïåâë ,øåîâ ñðåà ìù äáëò

ìù äáëò àéä äæá àöåéë ìëå ,úîL åà ,áëòúäì çøëåî àåäù äáùðù éî ïëå .åçëá åððéàÆÅ

ìòå ,äìòîì íéøëæðä íéùøù äùìù ùãå÷ä éáúëá åçðåä åðòãåäù úåàøåää ùìù ìòå .ñðåà

,äéäéù øáã åæéàá äéäé ,ïåöø ìù äáëò ïéðòî íéáåúëä åøáãù íå÷î ìë .êì ãéâàù êøã

."äîäî" ïåùì åéìò åçéðä ,äáñ ìù äáëò ïéðòî åøáãù íå÷î ìëå ."øçà" ïåùì åéìò åçéðäÅÇ

."ùùåá" åà "ùåá" ïåùì åéìò åçéðä ,ñðåà åà äùåá ìù äáëò ïéðòî åøáãù íå÷î ìëå35éøçàå

ïäá åøëæðù íéáåúëä ìë øàáì àá éððä ,íãà ìë úòãá úðîàðä úàæä äèåùôä äòöää

úåîå÷îä ìë ïä åìàå .åðéúðåë úúîà ìò åøåé íé÷éôñî íéùåøôá åììä úåðåùìä ïî ãçà

.øçà ïåùì ïäá øëæðù

ה ) לב, øåáòá(בראשית  á÷òé ìò åùò úîèùî äúéä éë òåãé ."äúò ãò øçàå éúøâ ïáì íò"ÈÅÇ

åéáà åëøáù äëøáä(כט כז, åéìò,(בראשית ìåùîéå á÷òé àåáé ïô åùò àøééå ."êéçàì øéáâ äåä"

ìåùîì åà úåðáøá âäåð úåéäì åáì ìò äìò àì éë åòéãåäå ,åáìî åúàøé øéáòäì á÷òé äöøå

,úôåî åì ïúðå .åéìò36ïåìì äèð çøåàëå øâ éúééäù úåáø íéðù éì äæ øîåìë ,"éúøâ ïáì íò"

א 35. לב, שמות

הוכחה 36.
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åà éçøë ìòá øîàú àîùå .êéìò ìåùîì éöøàì úëìì åéìòî ãøôúäì éúáùç àìå ïáì úéáá

,äçîùáå áìä ïåöøá äéä éúáëò øîåìë ."äúò ãò øçàå" øîà äæ ìò ,íù úáëòúð äáñ éðôîÈÅÇ

øîàù åîë ,åúøå÷ ìöá óôåúñäì éúøçá éë(ו לב, ãáòå(בראשית ïàöå øåîçå øåù éì éäéå"

äéä àìå ,éúøåúáå éðåîîáå éôåâá íìù éððäå ,éì øùà ìëá äéä 'ä úëøá øîåìë 'åâå "äçôùå

æåîøì äöøù éôìå .ïòðë õøàì áåùì éìò äéä 'ä úåöî ÷ø ,äë ãò åúéáî úëìì ììë äáùçî éì

ìôåðä ,"øçàå" àìà ,äùéùá ïåùì åà úåäîäîúä ïåùì áúëð àì ,ïåöøáå äçîùá áëòúäùÈÅÇ

.äçîùáå ïåöøá äáëò ìò

נו) כד, øæòéìàî(בראשית åù÷á ìàåúáå ïáì äðä ."éëøã çéìöä 'ééå éúåà åøçàú ìà"

úåáñ åø÷é ïéàåùðä éðéðòá íéîòôì éë .áëòúé äøåáòáù äáñ íåù äéä àìå ,ãåò áëòúéù

àöé 'ééî" éë äøåùë ìëä äéäù ÷çöé íò ä÷áø éàåùð éðéðò äæî ìãáðå .äáëò úåîøåâä

."øáãä37äéäé äô éðåáëòú íà øîåìë ,"éúåà åøçàú ìà" øîà úáëòî äáñ äúéä àìù éôìå

íúàù ,äçîùáå ïåöøá øåçéà àìà äæ ïéàå ,éðáëòî øáã ïéàå éëøã çéìöä 'ä éë ,äáñ àìì

.ïë åùòú ìàù íëî ù÷áî éðàå .íëîò éúåéäá íéçîùå éúáëòá íéöåøÇ

ה ) כ, ãòåîä(שמואל-ב ïî øúåé áëòúä àùîò ùåøéô ."åãòé øùà ãòåîä ïî øçåéå"

úçîùáå ïåöøá àìà çøëä åà äáñ øåáòá áëòúä àìù áåúëä òéãåäå ,ãåã åì áö÷ù

åìéàå .ïåãæá êìîä úåöî øáò éë úåëìîá ãøîù ìò BâøäL ïòè áàåé éë òåãé äðäå .áìäÆÇÈ

äúéäù ãéòî áåúëä ìáà .íåìë áàåé úðòè äúéä àì çøëä åà äáñ éðôî åúáëò äúéä

,ïåãæá êìîä úåöî øáòù éôì áééç àùîò äéä úîàá ïë íà øîàú éìåàå .ïåöøá äáëòä

ëç éë òã ?êìîä úåöî øîù àì äîì åúåîëù ÷éãö ,äù÷é åîöò àùîò ìòåì"æ åðéî

א) מט, åäì(סנהדרין çéúôã ïðáøì åäðéçëùà ,'ãòåîä ïî øçåéå'" åøîàå äæá åùéâøä

ïåöøá áëòúäù àåä áåúëä úåãòù éôì ïë åðãå .íäéøáãá ùé äìåãâ äîëçå ."àúëñîá

íéâåäå íéáùåé íéîëç àöî åëøã ìòù åøîà ïëì .àùîòë ÷éãöì éåàø äæ ïéàå äçîùáå

.áìä úçîùáå ïåöøá áëòúä ïë ìòå ,äøåúä úçîùá åúáëò äúéäå íäîò ãòåúäå ,äøåúáÀÄÀÈÅ

åøîàù åîë ,êìî úåöî ìç åðéà äæ ïéðòá éë ,êìîä úåöî øáòù äîùà åéìò ïéà äúòîå

ì"æ(יח א, úîåé',(יהושע 'åâå êéô úà äøîé øùà ùéà ìë'"(א מט, åìéôà(סנהדרין ìåëé

.ïáäå ,"õîàå ÷æç ÷ø ì"ú ?äøåú éøáãì

י) ז, íéîåúç.(דברים äæä áåúëä éøáã éë òåãé ."åì íìùé åéðô ìà åàðåùì øçàé àì"

íéòùø ùéù úåàåø åðéðéòå ,úåðòøåôä áëòî åðéàå ,ãéî òùøì íìùî ä"á÷äù øîåà áåúëäù

øîàù åîë ,íéàéáðä ìë äæ ìò åãéòäù åîëå ,íúòùøá íéçéìöî(טו ז , êéøàî(קהלת òùø ùé"

øîàðå ,"åúòøá(יד ח, íâøú(שם ïë øåáòáå ."íé÷éãöä äùòîë íäéìà òéâîù íéòùø ùéå"

נ37. כד, בראשית



המחבר  פתיחת  70

ô"òà .àáä íìåòì íäî òøôäì äæä íìåòá íéáåèä íäéùòî ìåîâ íäì íìùîù ì"æ íâøúîä

íéòùø ùéù ô"òàù òãú ÷ø .ãåàî ïåëð ùåøéôä åðéøáãìå ,áåúëä èùô åððéà ,úîà ïéðòäù

'úé åéðôì úåòåãé úåáñì àåä ,íé÷éãöä äùòîë íäéìà òéâîù ùéå ,íúòøá íéçéìöîù

íéîòô ,äæä íìåòá íéáåèä åéùòî ìåîâ åì íìùì íéîòô .äìòúé åúîëç ïë øåæâú ïøåáòáù

íé÷éãö íéðåâä úåãìåú åðîî àéöåäì íéîòô .åéòùôîå åúìåàî áåùé íéîé åëéøàäáù äàåø

àì æà äáñ éãòìáî ìáà .úåðòøåôä úåáëòîä úåáñ íä åìà ìëå .äæá àöåéë ìëå ,áì éøùéå

êøãëå ,åéùòî ìåîâë òùøì áéùäî òâø åìéôà íùä êøàé( יג ח, òùøì(קהלת äéäé àì áåèå"

æà ,äáñ éìáî úåðòøåôä áëòî ä"á íùä äéä åìéàå ."íéäìà éðôìî àøé åððéà øùà ìöë 'åâå

ïë øîåì äìéìçå ,äçîùáå ïåöøá äáëòä äúéä(יח ל, áäàé(ישעיה àìå ,"'éé èôùî éäìà éë"

òøôð àåäù øîåìë ,"åãéáàäì åéðô ìà åéàðåùì íìùîå" áåúëä ïéðò áñåî äæ ìòå .åéàðåù úà

äáñä éìåìå ,úåðòøåôä úáëòîä äáñ ùé éë åòã ,åúòøá êéøàî òùø åàøú íàå .ãéî åéàðåùî

.åì íìùé åéðô ìò àìà ,åàðåùì äáñ éìáî ïåöøá øçàé àì

יט) ט, éë(דניאל òåãé ."òîùå êðæà èä øçàú ìò äùòå äáéù÷ä 'éé äçìñ 'éé äòîù 'éé"

éøôñá úåîå÷î äîëá ïë áúëðå ,äðù íéòáù íéìùåøéå äãåäé úåìâ ìò øæâ ä"á íùä

íòèä òéãåäå .íéàéáðä כא)"(דהי לו, íéòáùב úàìîì 'åâå äéúåúáù úà õøàä äúöø ãò"

éðù íéòáù é"ò åìèáù úåìáåéäå ïéèéîùä òùô úåìëì äúåøç úàæä äøæâäù éøä ."äðù

éë ,äòåùéä áø÷ì äìéôúå äðø äìéòåä àì ,äðù íéòáùä åîìùð àìù ïîæ ìë äæ éôìå .úåìâä

äçîùä ìò äøåîä "øåçéà" ïåùìá øçåàú àì äðù íéòáùä úáëò äðäå .úáëòî äáñ ùé

é"ò àéä äáëòäù éôì .äáñ øåáòá äáëò àåäù úåäîäîúä ïåùì åéìò çðåé àìà ,ïåöøäå

.åìèáù úåìáåéäå ïéèéîùä òùô úåìëì äøæâä úáñ(יח ל, éé'",(ישעיה  èôùî éäìà éë" ישעיה)

כז) æàא, ãåò áëòúé íà äáñä äøñ øáëù ,äðù íéòáù úåìëë ìáà ."äãôú èôùîá ïåéö"å

,áëòì äçîùäå ïåöøä éúìåæ äáëòä ìà äáñ ïéàù éôì ,"øåçéà" ïåùìá äáëòä øàåúú

åðúåà áäåà ä"á íùä éë ,ïåöøá åðéúòåùé øçàéù ä"á íùä ìò ïë áåùçì äìéìç äìéìçå

.èôùîáå ÷ãöá äáñ øåáòá ÷ø áëòî åðéàå .äá íéöåø åðàù äîî øúåé åðéúòåùéá äöåøå

úëñîá ì"æ åðéðåîã÷ åøîàù åîë ,åðåáùçá äòè ìáá úåìâ ïåáùç äðîù éî ìë éë òãå

äìéâî(ב éë(יא, .íãàä úðéáì çøëåîä úåòè àåäå .äòèå äðî ìàéðã ,äòèå äðî ùåøåùçà

ìáá ìò øöðãëåáð êåìîì äðåùàøä äðùä àéäù ,ìáá úåëìî úìçúî íðåáùç åìéçúä íìåë

áåùçå àö .ùéåøã úåëìîì úçà äðùá åîìùð äðù íéòáùä äìàå ,ìáá úåëìî äìéçúî åáù

äéäå ,íéðù à"ð äéä ùåéøã êåìî ãò ïáøçä úòîå .øöðãëåáðì è"é úðùá äéä íéìùåøé ïáøç

äéîøé øôñá áåúë ïëù ,ìáá úåëìî úìçúî íðåáùç ìéçúäì íäì éåàø(י כט, "éë(ירמיה

éðéò úåàø éôì éøä ."íëúà ãå÷ôà äðù íéòáù ìááì úàìî éôìíéðùä øôñî äìú åð

íéòáù áùçäì íéìéçúî äæ íåéîå ,íéìùåøé ïáøåçì äðåëä äúéä úîàáå .ìáá úåëìîá
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äúòå .íéòáùä øôñîì äðù è"é íéøñç ïééãò åéä ùåéøã êåìîì äðåùàø äðùá ïë íàå .íéðùä

øåôñä ùàøá áúëðä áåúëä ïéðò êì øøáúé(א-ב ט, éðà(דניאל 'åâå ùåéøãì úçà úðùá"

úåáøçì úåàìîì àéáðä äéîøé ìà 'éé øáã äéä øùà íéðùä øôñî íéøôñá éúåðéá ìàéðã

."äðù íéòáù íéìùåøé( ג ט, äðîù(דניאל Bðéðî éôìù òéãåî ìàéðã ùåøéô ."éðô úà äðúàå"ÄÀÈ

äæì íãå÷ .ìàâäì äãå÷ô éîé åàá àìù åúåàøá 'ä ìà ììôúä ïëìå ,äðù íéòáùä åìë øáë

àåäå .úîéé÷ úåìâä úáñù ãåò ìë äìôúä ìéòåúù øùôà éàù òãé éë ììôúä àì לו,"(דה י-ב

ïðçúä.כא) æà ,äáñä äøñå íéòáùä eìkL åúåàøá ìáà ."äéúåúáù úà õøàä äúöø ãò"ÆÈ

.ïåöøá ÷ø äáñ éìá êìéàå æàî äáëòä äéäú ,äðù 'òä åîìùðù áùçù åúáùçî éôë äðäå

äáëòä äðä äðù 'òä øôñî åîìùðù äúòî øîåìë ."øçàú ìà äùòå 'åâå äòîù 'éé" ÷òö ïëìå

úòî íéìéçúî äðù íéòáùäùå ,åðéðîá äòèù åòéãåäå äàåáðá íùä åäðòå .ïåöøá øåçéà àéä

éðôî úåäîäîúä àìà ,äìåàâ øåçéà ïéàå .íîåú ãò äðù è"é ãåò íéøàùðå íéìùåøé ïáøåç

.äéä ïëå ,äðøá ìàåâä àåáé àåá íéøàùðä íéðù è"é åîúéù øçàìå .ïééãò íéé÷ä ïåòä úáñ

úåëìî ìò àì íéìùåøé úåáøç ìò äéîøé éøáãù åðéáäå äàåáðá ìàéðã éðéò íùä äìâ äðäå

øîàù äùøôá ùøåôî ïëå ,ìáá(כב ט, äðéá".(דניאל êìéëùäì éúàöé äúò"( כה שם  (שם

éúåðéá ìàéðã éðà 'åâå úçà úðùá" øîàå ìàéðã íéã÷ä äæ ìòå .øáã àöåî ïî ìéëùúå òãúå"

úçà äðù íãå÷ ùåøéô ."äðù íéòáù íéìùåøé úåáøçì úàìîì 'åâå íéðùä øôñî íéøôñá

úòî íä äéîøé ìà 'éé øáã äéäù íéðùä øôñî éë éúáùçå ,äéîøé éøáã éúðáä àì ùåéøãì

íéðùä øôñî éë éúåðéá ùåéøãì 'à úðùá ìáà .àø÷î ìù åèåùô åîë øöðãëåáð êåìî

úàæä äðåáúä åäúàá ïëéäî øáãä ùåøéô êë øçàå .íéìùåøé úåáøçì íä äéîøé éøáãáù

.äàåáðá äæ åòéãåäå íéäìàä åéìò äìâð åúìôúáù òéãåäå ,íãàä úðéáî úáâùð àéäù

äæ ìò øáãð ãåòå ."øåçéà" ïåùì åúìôúá ìàéðã øéëæä äîì øøáúðå .æôî ø÷é äæä ùåøéôäå

÷åñôá( ג ב, øçàé".(חבקוק  àì àåáé àåá åì äëç äîäîúé íà"

äìéâîá åøîàù ì"æ åðéðåîã÷ éøáã å÷ãö äæáå(ב úðùá(יא, øîà÷ãî ,äòèå äðî ìàéðã óà

"íéðâ ïéòî" øôñá éë ãàî äéîúî íøîàîå .äòèã ììëî 'åâå éúåðéá ìàéðã éðà ùøåéãì 'à

àöåé àø÷î ïéà ,åúðáäå øáãä úúîà úâùä íìåë ïéðòù åðçëåäå ,"äðéá" ïåùì ìë åðøàá

åäìáñú àìù øáã ?úåîå÷îä ìëî úîåàîä ïîàðä ììëä øåúñéù áåúëä äæ ãáì ,äæ ììëî

ùåéøãì úçà úðùá" øîà÷ãî å÷ã÷ã ì"æ íä éë .ãåàî øáãä ïåëð åðéùåøô éôì ìáà .úòãä

,äéîøé éøáã úðåë úúîà Bðéáäå äàåáðä åäúàáù åúìôú é"ò äæ 'éäå ,"éúåðéá ìàéðã éðàÀÁÄ

.äòè ïëì íãå÷ù ììëî

יט) לד, íëù(בראשית åìî àì éë òåãé ."á÷òé úáá õôç éë øáãä úåùòì øòðä øçà àìå"ÅÇ

åìåîéù ,íøéò éðá éðæàá äìçú åøáãù ãéòî áåúëä éë ,øáãì á÷òé éðá å÷ñôùë ãéî øåîçå

äúéä àì úàæä äáëòä íìåàå .'åâå "íøéò øòù ìà åðá íëùå øåîç åàáéå" ù"îë ,íä íâ



המחבר  פתיחת  72

åàì íàå ,íøéò øòù éàöåé ìë åìåîéù á÷òé éðá åðúäù éàðúä íéé÷ì äáñ éðôî àìà ,ïåöøá

ô"òà øîåì 'åâå "øçà àìå" øîà äæ ìòå .ãéî åîöò ìî äéä äáñä éìåìå .íúåçà åì åðúé àìÅÇ

åùôð äøù÷ð êë ìëù åðãîìì .äáñ øåáòá úåäîäîúä àìà øåçéàá äéä àì èòî áëòúäù

.äáñä åúáëòù éìåì åúåùòì øäîî äéä åðåöøáùå ,ìåîäì åáì ãøç àìù äðéã úáäàá

כב) כג ù÷áì(דברים  ïåöøá áëòú àì ùåøéô ."åîìùì øçàú àì êéäìà 'ééì øãð øåãú éë"

åãéá ïéàå åì øùà ìë áðâðù åà óøùðù ìùî êøã ìò ,ñåðà àåä íà éë .íìùú àìù úåáñ

àðîçø ñåðà" .äùòú àìá øáåò åðéà íìùì åúåà íéçéðî íðéàå åúåà íéñðåàù åà ,íìùì

"äéøèô(א כז, äæ(נדרים  ïåùìî íìåàå .ïåöøá äáëò ìò ìôåðä "øåçéà" ïåùì áúëð ïëìå .

åðéàå øåèô ñðåà éìá åìéôàù úîà ïëå .úåäîäîúä àåäù äáñ øåáòá áëòîä ë"â èòîúð

,øáåò åðéà äøåáòáù äáñä äéäú äî ìàùú äðäå .úáëòî äáñ ùé íà äùòú àìá øáåò

êøãë ?äáñ íåùì ùåçé àìå 'ä úåöî íéé÷ì êéøö íãàäå(ס קיט, àìå(תהלים éúùç"

ãåîìúá ùøåôî äæ øáãù åøèåôä äåöî ìù äáñ ùé éë òã .øàáúéù åîëå 'åâå "éúäîäîúä

íù åøîà äðùä ùàø(ב úåìåò(ד, úåîùàå úåàèç úåùã÷ääå ïéîøçäå ïéëøòäå ïéîãä éáééç"

ïåòîù 'ø .øçàú ìáá øáåò íéìâø äùìù ïäéìò åøáòù ïåéë 'åëå úåøùòîå úå÷ãö íéîìùå

ìáá øáåò 'à ìâø ïäéìò øáòù ïåéë øîåà øéàî 'ø .äìçú úåöîä âçå ïøãñë íéìâø 'â øîåà

ø"á øæòéìà 'ø .øçàú ìáá øáåò íéìâø éðù ïäìò åøáòù ïåéë øîåà á÷òé ïá øæòìà 'ø .øçàú

àø÷î äì é÷ôî åäìåëå ."øçàú ìáá øáåò úåëåñä âç ïäéìò øáòù ïåéë øîåà ïåòîùדברים)

טז) úåëåñä'.טז , âçáå úåòåáùä âçáå úåöîä âçá 'åâå êøåëæ ìë äàøé äðùá íéîòô ùìù'ã

òîù ?úåëåñä âçáå úåòåáùä âçáå úåöîä âçá áúëîìå øãäîì éì äîì ,÷éìñ åäééðî éãëî

ãç ìëå .í÷éø åàåáú àìå ,íëéøãð íìùì åéðôì ïéàøð åéä ,'åëå øîà÷ éëäå .'øçàú ìá'ì äðéî

éáøî øáì ,'éì úéàãë øîìå äéì úéàãë øîì ,åúèù éôë íéîòô ùìùã àø÷ ùéøã éàðú éðäî

àø÷î äì ÷éôî øçàú ìáá øáåò 'à ìâøáù 'éì àøéáñã øéàî(ה-ו יב, äîù(דברים úàáå"ã

òîùîã ,"åîìùì øçàú àì" áéúëãî íúùøã ø÷éò ,éàø÷î äì é÷ôîã ô"òàå ."äîù íúàáäå

øåáòìî åúøèåô äáñ åæéà ïéòãåé åðà ïéà ïééãòå .äáñ øåáòá áëòúîä àéöåäì ,ïåöøá áåëéò

åøãð áëòîä èòîîù 'åâå "äîù úàáå"ã àø÷å 'åâå äðùá íéîòô ùìùã àø÷ éìâå ?øçàú ìáá

åæ äáñ øåáòá íìùìî áëòîäù øáãä íòèå .äéì úéàãë éàðúî ãç ìëì ,ìâøä ãò åîìùìî

úéáì íéìùåøéì úåìòì êéøö åøãð íìùîä éë .äúîøåâ 'ä úàøéù äáñ àéäù éôì ,øåèô

ììôúäìå åðáø÷ ìò êåîñì 'ä ùã÷îì àåáì åîöò øäèì êéøö íéìùåøéá øãä ïëå .äøéçáä

ïéëéøö äðéãîá íéøãä ìâøä úòá éë ,ìâøä ãò íìùìî áëòî àåä ïëì ,'ä éðôì ïðçúäìå

ïðéøîàãëå ,íîöò øäèì ïéëéøö ë"â íéìùåøéá íéøãäå .'ä éðô úà úåàøìå íéìùåøéì úåìòì

ב) טז , השנה  åðéà(ראש ïëìå .ìâøä ãò åøãð íìùì áëòî ïë ìòå ."ìâøá åîöò øäèì íãà áééç"

ìâøä úòá äæ ãáìîå .ìâøá åîìùì äáñ éðôî àìà ïåöøá øåçéà äæ ïéàù ,øçàú ìáá øáåò
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ïéôñàð ìàøùé ìë íâ .åéúåðáø÷ úåàáäá áìä ïéåëì ìëåéå ,åúãåáòîå åúãøèî éåðô íãàä áì

,åúãåáòå 'ä úàøé éðéðò ãîìéå .'ä ùã÷îá íéôñàð íìåë íéãéñçäå íéåìäå íéðäëäå íéìùåøéá

íéìùåøéì åðàéáéù éðù øùòî ìöà äøåúä äæîøù åîëå( כג יד, äàøéì(דברים  ãîìú ïòîì"

éë" ÷åñôá ë"â ììëðù ô"òà ,íìùì áëòîå íééðòì ä÷ãö ÷ñåôä êëéôìå ."êéäìà 'éé úà

íù åøîàù åîëå øîåâå "øåãú ב)"(ר ד, íéìâø,ה  åéìò åøáò àì åìéôà ãéî áééç íå÷î ìëî .

ä÷ãöå àáø øîà" àéâåñá íúä ïðéøîàã åðééäå .ä÷ãöá úâäåð äøåîàä äáñä ïéàù éôì

ùã÷îì íàéáäì êéøöù úåðáø÷ì äîåã åðéàù øîåìë ."íééðò éîéé÷ àäã øúìàì äéìò áééçî

íéìùåøéá øãå åøãð ùéøôîù éî äù÷é àìå ,ãåîìúä éøáã íéðåëð åðøîàù íòèä éôìå .'ä

øúìàì áééçîã ä÷ãöì ùîî äîåãå ?ãéî åðàéáé àìù òðåî éîå ?ìâøä øçà ãò øåáòé àì äîì

àéîã àìã íåùî ?øúìàì áééçúéå ,ùã÷îå ïáø÷å àøáâ àä éîð àëäå ,íééðò éîéé÷ã íåùî

ìáá øåáòé àì åæ äáñ éðôî áëòîäù åîöòá ïåëð øáãäå ,ïðéøîàãëå ïáø÷ úàáäì íééðò

íå÷îì òñéì êéøöù éôì íìùì áëòîù ïåâë úøçà äáñ éðôî ìáà .íéîùì åúðåë éë ,øçàú

øåáòá áëòéùë øåèô åðéàù "íéîòô ùìù"ã àø÷ éìâ ïëìå ,øçàú ìáá øáåò ,åúñðøôì øçà

.ïáäå ,ìâøá åðàéáéù äáñä úåéäá àìà äáñ

ג ) ה , øùà(קהלת úà ,íéìéñëá õôç ïéà éë åîìùì øçàú ìà íéäìàì øãð øåãú øùàë"

,ïåöøá áëòîä ìò øáãîù ,'åâå øãð øãú éë ÷åñôá åðøàáù äîî øàåáî åùåøô ."íìù øåãú

íìùìî áëòîäù åðòîù ."íéìéñëá õôç ïéà éë" øîàù äéàøå .åúàðä êøåöì äáñ øåáòá åà

ïëúé àìå .äîëçä êøãî äèåðå ,òøä åáì úåøéøù éôë âäåðä ìò ìôåð ìéñë úìîå ,ìéñë éåø÷

.ìâøä ãò äîäîúéù íéîù íùì äáñ øåáòá åà ñðåà éðôî íìùì áëòî íà ïë åøàúì

כח) כב, úåáãðå,(שמות  íéøãð øåçéà ìò øáãî äæä áåúëä íà ."øçàú àì êòîãå êúàìî"

øéäæî äæä áåúëäù åðåãîì ì"æ åðéðåîã÷ ìáà ,íéøëæðä íéáåúëä 'á ìò åðáúëù äîî åùåøô

äîåøúì [ïåùàø] øùòîå ,íéøåëáì äîåøú íéã÷îä ïåâëå ,ïøãñë àìù åéúåðúî ùéøôîä ìò

úåîåøú úëñîá åðéðù åîëå äæá àöåéëå מ "(פ ïåùàøו)"ג  øùòî íéøåëáì äîåøú íéã÷îä"

êúàìî' øîàðù ,éåùò äùòù äî äùòú àìá øáòù ô"òà ,ïåùàøì éðù øùòîå äîåøúì

åì ïúéù ïäëä åñðàù ïåâë ,ñðåàáå çøëäá ïøãñë àìù ùéøôîä äðäå ."'øçàú àì êòîãå

,äìåãâ äîåøú ùéøôéù íãå÷ å÷ìç åì ïúéù éåì ïá åñðàù åà ,íéøåëáä ùéøôéù íãå÷ å÷ìç

é÷åôàì ïåöøá øåçéàä àåäù ,øçàú àì øîàð ïëì .äéøèô àðîçøå àåä ñåðà .øåèô àåä éàãå

êéøöù äáñ äø÷é íéîòôìù .úîà ïëå ,äáñ éðôî áëòîä ë"â èòåîî äæ ïåùìî íìåàå .ñðåà

åðéà ïééãòå ,íéìáùá ïäëì éåì ïá åîéã÷ä íà åðééäå ïéãë äùåò ë"ôòàå ,ïøãñë àìù ùéøôäì

äîåøúá áééç(א מז, çøîúð(ברכות ë"çàå ,äîåøúä ïî øåèô éøëá çøîúð àìù ïîæ ìëù ,

òéùåäì äáñ éðôî äùòù éôì ,øáåò åðéàå ïøãñë àìù ùéøôä äðäå .äîåøú ùéøôäì êéøöå

ùéøôäì êøèöé ïøåáòáù ,åìàë úåáñá àöåéë ãåòå .äîåøúá áééçúä àì ïééãòå ,éåìä ïá úà
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áúëð ïëìå ,äáñ éìá ïåöøá ïøãñë àìù ùéøôéù ãò äùòú àìá øáåò åðéàå ïøãñë àìù

.øçàú àì

יא) ה , éúááå(ישעיה íéòøî úéáá úåéäì íéáëòîä ùåøéô ."í÷éìãé ïéé óùðá éøçàî"

úçîùáå ïåöøá íéáëòúî àìà ,íðåöø ãâð íúåà úáëòîä äáñ éìáå ñðåà éìá úåàúùî

úåúùì íéöôçå ,íá øòåá ïééä íòè øîåìë ,í÷éìãé ïééù éôì ,åìàë úåáñîá íéøçåá éë ,íáì

.øåçéà ïåùì áúëð ïåöøá äáëò ìò øáãî àåäù éôìå .ïéé éúåù íéøåëùä êøãë ãåò

ל) כג , ïéé,(משלי äúåù ùé íéîòôì ùåøéô ."êñîî øå÷çì íéàáì ,ïééä ìò íéøçàîì"

.ãàî äìåãâ úåúéçô àéä åéìò åúîâî ìë íåùìå äéúùá åðîæ úåìáì ìáà .ïéé úåúùì åâäðîå

íà øîåìë ."íéðéò úåìéìëç éîì ,íðç íéòöô éîì ,íéðãî éîì ,éåáà éîì éåà éîì" ìçä ïëìå

çîùîä çáåùî éøô åîöòá àåäù ïééä ïî úåøëæðä úåòøä ìë äðàø÷ú éîì úòãì õåôçú

åøîàù åîëå íéùðàå íéäìà(א נז , øîàå(ברכות  ,"åì áåèå åäúåù ùé"(א לח, "åøáâà(סנהדרין

åøîàå ,"é÷ãøãà éøîç(א עא, øîåìë(יומא ,"ïééä ìò íéøçàîì" ."ïéé ç"ú ìù íðåøâ àìîé"

äáñä ïéàù ,ïééä ìò íúåàú áåøî äáëòá íéçîùå úåàúùî éúáá íéáëòúîä äìà

íéùðàì .êñîî øå÷çì íéàá íäå ,íðåöøá íúåà áëòî ãáì ïééä àìà ,íðåöøá àìù íúáëòî

êøãëå ,ãàî íäì òøì ïééä äìàë(יא ה , í÷éìãé".(ישעיה  ïéé óùðá éøçàî"

יח) מ, åîë(תהלים úåòøå úåáø úåøö éì åø÷ù ô"òàù 'ä éúòãé ùåøéô ."øçàú ìà éäìà"

éúå÷ãöù ô"òàå .äìà åîøâ éúåðåò äðä ,øôñî ïéà ãò úåòø éìò åôôà éë åøéùá øéëæäù

ìëá ,"áø ìä÷á ÷ãö éúøùá 'åâå éúöôç éäìà êðåöø úåùòì" øîàù åîë ,ãàî åáø éúåéëæå

éðúòùåäù éúòãé ïë éìåì éë .éðîî úîìòð àéä íàå ,éúòåùéå éúøæò úáëòîä äáñ ùé úàæ

ù÷áî øîåàë ,øçàú ìà éäìà øîà äæ ìòå .íãàä úòåùé äçîùá áëòî êðéà éë ,éðúøæòå

êøãëå ,äòåùéä áëòì úåáñ ùôçîå(' ג ב, ùøôàù.(חבקוק  åîëå ,"øçàé àì àåáé àåá éë"

àåäù êì øàáúé åðéøáãîå .ë"ò åøçà òåãî åîë ãîåò ìòåô øçàú ìà ùåøéô ì"æ ò"áàøäå

.øàáúéù åîëå ,ìòåôá àåä ïëìå àöåé ìòåô

ו') ע, "íéäìà(תהלים áåúëä ùàøå .äìòîì åðøàáù äîî øàåáî åùåøô ."øçàú ìà 'éé"

ïéá úìãáîä äáéñä åéîçøá øéñéå åúòåùé ùéçéå øäîéù ù÷á ,"äúà éèìôîå éøæò éì äùåç

äúà éë ,éúòåùé àåáú äáñä øåñáù éúòãé úàæ øîåìë ,"øçàú ìà 'éé" íééñå .åðéáå 'ä úòåùé

.íãàä úòåùé äáéñ éìá ïåöøá øçàî êðéà 'ä

יג ) מו , íìàâéùå(ישעיה  åúòåùú ìàøùéì çéèáî ä"á íùä ùåøéô ."øçàú àì éúòåùúå"

åîë äðù 'ò úøæâ àéäå ,úáëòîä äáñä úåìëáù íéã÷ä äæ ìòå ,äðù íéòáù õ÷ì ìááî

áëòî éððéà éë äáñ éìá "øçàú àì éúòåùúå" åäæå .äòåùéä àåáú æà ,äìòîì åðøàáù

íéúù ãáìî ,øåçéà ïåùì íäá øëæðù íéáåúëä ìë åøàáúä äæáå ,ïåöøá ìàøùé úòåùú
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íäå åðéðôì åøàáúéù(כח ה, úåðåùì(שופטים êåúá øàáúéå ."åéúåáëøî éîòô åøçà òåãî"

ïëå "ùùåá" ìù( ג ב, "äîäî".(חבקוק  ìù úåðåùì êåúá øàáúéå ,"øçàé àì àåáé àåá éë"

åîå÷îä ìë øàáúé äúòåøåáòá äáëò ìò íéçðåîä ,"äîäî" ìù úåðåùì íäá øëæðù ú

,ïééãò åðùøô àìù øåçéà ìù ïåùì ë"â øëæð åáù åðøëæäù ÷åñôá ìéçúðå .úáëòîä äáñ

.ïä åìàå

ג ) ב, ïéàøð(חבקוק  äæä áåúëä éøáã ."øçàé àìå àåáé àåá éë åì äëç äîäîúé íà"

.áëòúé àìù ,øçàé àìå øîàå øæçå ,áëòúéù åðòîù ,äîäîúé íà ìçä .äæ úà äæ ïéøúåñë

øîåì åì äéäù ,äù÷ ïéðòäå .áåö÷ä ãòåîäî øçàé àìå ,äðù íéòáù áëòúéù ì"æ ÷"ãø øîàå

ìò ìåôé àìå .'úé åéðôìî äøåæâ äøéæâ äúéä äðù íéòáù úåìâ éë ,"øçàé àìå äîäîúé éë"

àåä ìáà ìáá úåìâ ìò áúëð äæä áåúëä ïéà .åðåøúô òîù äúòå .äîäîúé "íà" ïåùì äæ

äìçú òéãåäå ,øäîðäå øîä åðéúåìâ ìò äîçð( ג ב, éî(חבקוק ùåøéô ,"áæëé àìå õ÷ì çôéå"

"äîäîúé íà" øîàå øæçå ,åéøáã íéé÷é àìà ,áæëé àì ä"á íùä àåäå ïéîéä õ÷ ìò çéèáäù

øåáòá äáëò ìò úåäîäîúä ïåùì éë ,úò ìëá åì äëç ,íéáø úåøåãå íéîé áëòúé íà øîåìë

êøãë ,äòåùéä áåëéò íéîøåâä ìàøùé úåðåò àéä äáéñäå .äáéñ נ ב')"(ישעיה íàט éë

,úëùîð úåìâä äáåùú ïéùåò ìàøùé ïéàù ïîæ ìëå .'åâå íéìéãáî åéä íëéúåðåò(יח ל, (ישעיה

,"'éé èôùî éäìà éë"(כז א, ìò(ישעיה  àåäù äîäîúé íà ïë ìòå ,"äãôú èôùîá ïåéö"å

êøãë .åéðôì äáåùúá áåùå àåä êåøá íùäì åì äëç ïëìå ,àåèçì åôéñåé íà øîåìë ,÷ôñä

א) צח, ìàåâä(סנהדרין àåáé àåá æà ,äáéñä øåñúå åáåùú íà éë ."åòîùú åìå÷á íà íåéä"

ä"á íùä øçàéù äìéìç äìéìç øîåìë ,äáñ éìá ïåöøá äáëò ìò "øåçéà" ïåùìå .øçàé àìå

ø÷éä ùåøéôä ïáäå .åðéìàâì ä"á íùä õôç ,ìàâäì íéöôç åðàù øúåé éë ,ïåöøá åðúìåàâ

àùåð åðéàù ,ä"á íùä ãåáë àéä åæë äáëò éë ,äùåá ìù ïéðò ïàë ïéàù ìéëùú ïëå .äæä

.èôùîáå ÷ãöá áéèîå ,åéðô

טז) יט, éë(בראשית òã ."åéìò 'éé úìîçá 'åâå åúùà ãéáå åãéá íéùðàä å÷éæçéå äîäîúéå"

ì"öæ íéðåîã÷ì íâ òãåð äéäù "äîìùã àúáø" åà "äîìù úîëç" àø÷ðä øôñä éú÷úòä

,úøàôúìå äìäúì åøéëæäå ,"äîìùã àúîëåç" äøåúä ùåøéôì åúîã÷äá ì"æ ï"áîøä åàéáäå

çåø" åéúàø÷ áçø ùåøéô åéìò éúéùò ãåò ä÷úòää ãáìîå .ä"ò äîìù êìîä äéä åøáçîå

äëåôää äéö õøà ãéòú íäéòùô ìò" ,äæ ïåùìá äøåîòå íåãñ ïéðò ìò øáãùë åá éúàöîå ."ïç

ïåîà àì ùôð úáöî çìîä áéöðå íìåòì åìéùáé àì ìëàî éöò äéöòå ,äæä íåéä ãò úøè÷îä

."äá38ונאמר לוט  אשת  עונש  שהזכירה בתורתנו נאות  ענין למדתי  דבריו (בראשיתומסוף

כו) áéöðìיט, äëôäúðù äæä ìåãâä óàä éøç äî ."çìî áéöð éäúå åéøçàî åúùà èáúå"

ז38. פסקא י, 142)פרשה (עמ'
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ì"æ íéðåùàøä éøáã ÷éúòäì éúàá àìå .ì"öæ äøåúä éùøôî äæá øáãì åáøä øáëå ?çìî

íåãñ úàèç éë òåãé àåäå .ä"ò äîìù éøáãî éì ùãçúðù äî áåúëà ÷ø ,íäîò çëååúäìå

ù"îë ,ãàî äáø äøåîòå( יג יג , úkî(בראשית åéäå ."ãàî 'ééì íéàèçå íéòø íåãñ éùðàå"ÄÇ

'äá åùçë .äæ øôñî íéáø úåîå÷îá íðéðò øàáúéù íäéðéòá íéîëçä íùä éöàðî

äæ äàøú .úåáòåúä ìë åùò ïëìå ,õøàá íéèôåù íéäìà ùé éë åðéîàä àìå ,åéúåàìôðáå

úà 'éé úéçùî éë" íå÷îä ïî åàöéù åéúåðá éç÷åì åéðúçì èåì ãéâäùëù áåúëä øåôñî

,"øéòä(יד יט, úë(בראשית ïäå ,÷åçöì íäì 'ä øáã äéäù 'éô ,"åéðúç éðéòá ÷çöîë éäéå"

àéä íâ åúùà íìåàå .åãáì èåì éúìåæ 'äá ïéîàî ùéà ïäéðéá àöîð àìå ,ïéñøå÷éôàäå ïéðéîä

ì"æ åøîàù åîëå ,úàæä äøåøàä úkî äúéä ה )"(ב נא, äøîàåר øéòá úøæçî äìéìä ìë äúéäù ÄÇ

áåúëä øîà ïëìå .èåì úåëæá ÷ø äìöéð àìå .çìî èòî éì åðú ,íéçøåà åðì ùé,יט (בראשית 

äìîçäטז) äúéäù éôì ,"åéìò 'éé úìîçá åéúåðá éúù ãéáå åúùà ãéáå åãéá íéùðàä å÷éæçéå"

,úàöì øäîî éàãå äéä 'ä øáãì åðéîàäá èåì äðäå .øéòì õåçî íàéöåä åúåëæáå ,åãáì åéìò

úàöì åøçà íä éë åéúåðáå åúùà ìéöäì áëòúäì êéøö äéäù éìåì ,òâø áëòúä àì åðåöøáå

ïçåá åãáì íùä äðäå .'ä øáãá åðéîàä àìù éôì ãåò åáëòúéù éãë úåáéñ íéááñî åéäå

ù"îë ,úåááì(לט ח' א' òãåé,(מלכים ïéà åúìáå ."íãàä éðá ìë ááì úà êãáì úòãé äúà éë"

äáøä áëòúî èåìù åàøùë íéëàìîä ïëìå .áìáù äáùçîä íéòãåé ïðéà ,ïåéìò éëàìî åìéôà

øùàë áåúëä øôñ äæ ìòå .àì íà äæä øáãë äéäéä 'ä øáãá ÷ôåñî àåä íâù åäåãùç

èåìì íéëàìîä åøîà íåàéöåä(טז יט, äôñú".(בראשית  ïô èìîä äøää 'åâå êéøçà èáú ìà"

éë .øéòä úçùúù 'ä íùá åðøîàù åðéøáã åãîòéä úåàøì êéøçà èéáäî êì øîùä ùåøéô

øåáòá çìîå úéøôâì íéëôäðä íåãñ éùðà ïåòá ãëìð äúà äæ äùòî úåùòì êéðô æéòú íà

éë äàøå ,ìëä òãåé ä"á íùäå .ë"â äôñúå íäåîë äéäú äúà íâå .'äá íéðéîàî ïðéàù

ïëìå ,äðéîàî äðéàù åúùà úáñá àìà ïéîàî åðéàù øåáòá ïåöøá åððéà èåì ìù åúåáëòúä

ìò úåøåäì ,åðåöø ãâð úáëòîä äáñ ìò ìôåðä äáëò ïåùì àåäù ,"äîäîúéå" åúøåúá áúë

àåä ,äòáøà åéä íéáëòúîä éøäù ,íéáø ïåùìá "åäîäîúéå" áúëð àì ïë øåáòáå .åú÷ãö

åøçà ìáà ,åäîäîúä àì åéúåðáå åúùàå ,äîäîúä ãáì èåìù úåøåäì .åéúåðá éúùå åúùàå

äðäå .ïåöøá(ב י, äúéäù(מכות åúùà ïë ìòå ."åúåà ïéëéìåî äá ,êìéì äöåø íãàù êøãá"

äæéòî äúéä àì åéðôì äëìä åìéàå ,èåì éøçà äëìäù äø÷ íåãñî äàöéùë ,øúåéá úòùøî

øáãá øéòä úçùú íà úåàøì øéòä ìà äèéáäù ááñ åéøçàî äúëì ìáà .øéòä ìà èéáäì

íåãñ åîë çìîì àéä íâ äëôäðå .íåãñ éùðà ìëë äðéã øæâ íúçð äùòî äúùòù ãéîå ,'ä

ù"îë ,äéùðàå(כב כט, åúùà(דברים  èáúå" øîàð äæ ìòå ."äöøà ìë äôøù çìîå úéøôâ"

äëôäúðùë úàæä äùàäå ,úéøôâå ùàá åçåîð íåãñ éùðàù àìà ."çìî áéöð éäúå åéøçàî

éë åòãéù úåøåãì ïåøëæìå úåàì äæ äéäå .çìî ìù äáöî åîë äúùòð ìáà äçîð àì çìîì

óåâ ìò ïáà ìù äáöî ïéãéîòîù òåãéå .íéäìà úàøéå äðåîà äá ïéàù ùôðá 'ä óà øçé



המחבר  77פתיחת 

äáöî åîë åîöò úàæä äùàä óåâ äúùòð åæ àîâåãëå ,õøàá øá÷ðä óåâä ïåøëæì øá÷ðä

ùôð úáöî çìîä áéöðå" äîìù êìîä øîà äæ ìòå .'äá úðîàî äúéä àìù äùôð ìò ïåøëæì

àìù äùôð ìò äáöî úåéäì çìî áéöðì äëôäúðù úàæä äùàä óåâ øîåìë ,"äá ïåîà àì

,äáñ éðôî äáëò ìò àåä äæ áåúëá úøîàðä "äîäîúéå" úìîù åðøàá äðä .äðåîà äá äúéä

,åéúåðáå åúùà ìéöäì éãë åîöò ïëúñäù èåì ãåáëì àåä éë ,äùåá ìù ïéðò ïéà åæ äáëòá íâå

.ïáäå ,øàáì åðéöøù äî åäù

ס) קיט, íéé÷îå(תהלים  íùä ãáåòù éî ùåøéô ."êéúåöî øåîùì éúäîäîúä àìå éúùç"

,äåöî øîåù àåäù êë ìë øàôúäì ìëåé àì ,úBåöîä úøéîù åðîî úòðåî äáñ åì ïéàå åéúåöî

,äåöîä íéé÷ì øäîîå äáñä ìà ùùåç åðéà àåäå úáëòî äáñ ùéùë ìáà ?äðìèáé òåãî éë

çéåøéù ïéðò åãéì àá úàæä äðåòáå úòáå ù"÷ úðåò òéâäù ìùî êøã ìò .ììäúîä ììäúé äæá

äæ ìòå .äæá àöåéë ìë ïëå ,åì àåä ãåáëå øàô ,äåöîä ìèáî åðéàå ïåää ìëì æá àåäå ,áø ïåä

ïéà éë ,äáñ éìá ïåöøá éúøçà àìù øîåì êéøö ïéà øîåìë 'åâå éúäîäîúä àìå éúùç øîà

.äúëìäë äåöîä éúøîù ìáà ,éúäîäîúä àì úòðåî äáñ éãéì àá åìéôà àìà ,ïåøúé äæ

äô íâå .äéøèô àðîçø ñåðàå íéé÷ì åãéá ïéàå àåä ñåðàù éôì ,äùéùá ìù äáëò øéëæä àìå

.ïë äùåò äéä ãåáëå øùåò ìà åöôç øåáòá éë ,äùåá ìù ïéðò åá äéä àì äîäîúä åìéà

לט) יב , åàöé(שמות ìàøùé éðá ùåøéô ."íäì åùò àì äãö íâå äîäîúäì åìëé àìå"

äìéìç äìéìçå .äøåúä äãéòäù åîë åãáò äùîáå 'äá åðéîàä éë ,áì áåèáå äçîùá íéøöîî

åà äòù áëòúäì ?íéöåø åéä äîå .äáñ éìá ïåöøá íúåìâá ãåò áëòúäì íéöåø åéäù áåùçì

ãéòäå .íëøãì äãö úç÷ìå í÷öá úåôàì éãë ?äáéñä åäîå .äáñ øåáòá íðåöø ãâð íéúù

åëøöåäå ,äáñä éðôî äáëòä àéäù ,äîäîúäì åìëé àìù ïåæôçá åàöé êë ìëù áåúëä

úà åôàéå" áåúëä ùàø øîà äæ ìòå ,êøãì äãö íäì äéä àì íâ ,úåöî úåâò í÷öá úåôàì

"äîäîúäì åìëé àìå íéøöîî åùøåâ éë õîç àì éë úåöî úåâåò ,íéøöîî åàéöåä øùà ÷öáä

åéäù òîùð äéä ,øçàì åìëé àìå áåúë äéä åìéàå ,íäì åùò àì äãö íâ ïëìå .åæ äáñ éðôî

,íäì äùåáì äéä àì åäîäîúä åìéàå .ïë øîåì äìéìçå ,äáñ éìá ïåöøá ãåò áëòúäì íéöåø

.ùùåá ïåùì øëæð àì ïëìå ,íéîå íçì íëøãì äãö åç÷éù íéëøã éàöåéì éåàø éë

י) מג , åéä(בראשית åéçàå äãåäé éë òåãé ."íéîòô äæ åðáù äúò éë åðäîäîúä éìåì éë"

éðôî íäéáà ìöà áëòúäì åëøöåä ìáà .øá øåáùì íéøöîì úéðù íòô áåùì ãéî íéöåø

ìù àåäå ,äáñøëæðù åîë íäîò íéëñä àì ï÷æäå ,íúà ïéîéðá úãøá éúìåæ áåùì íéöåø åéä à

àìù øá øåáùì íéøöîì åáåùéù íäéáà ù÷áå ,øáùä íú øùàëå .åáëòúä ïë éðôîå ,äøåúá

íòô ãéî åëìé íäîò úëìì åäçéðé íàå .ïéîéðá ãòá áøòé àåäù äãåäé øîà æà áòøá åìëé

.íéáùå íéëìåä øáòù úòá åðééä øáë äðä ãò åðúáëò àì åìéà øîåì óéñåäå ,íéøöîì úéðù
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àìå .íéîòô íéáù åðééä øáë úàæä úòë ,ïéîéðá úáñ øåáòá åðäîäîúä éìåì éë øîà äæ ìòå

íâ ,ïåöøá åáëòúä àì éë ,íäá éåìú äáëòä íùà ïéàù òéãåäì äöø éë "åðøçà éìåì" øîà

.åðåöø ìò åøáò àìå íäéáà åãáëù ,ìåãâ ãåáëì àìà íäì äùåáì íúáëò äúéä àì

ט) כט, ùåøéô(ישעיה ."øëù àìå åòð ïéé àìå åøëù åòåùå åòùòúùä åäîúå åäîäîúä"

íäéùòî øæ íäéùòî úåùòì íéøäîîå íéôãåø åéäù íéòøä åøåã éùðà çéëåî àéáðä מליצה)

כא)"ע כח, ישעיה  íëî,פ äù÷áá" ,åúçëåúá øîàå .ïäéðéðò ìò ïðåáúäì áì íéðúåð åéä àìå .

ïåöøá òøäî åáëòúéù íéìéñëì äåöé êéà éë ,áìä ïåöøî àì ,"íëéùòîá åøäîú ìàå åáëòúä

ãâð íúåà úáëòîä äáñ ùé åìéàë ,äáñ éðôî åäîäîúéù øîà ìáà .íîò ìá íáìå ,áìä

øîåìë ,"åòåùå åòùòúùä" ïëå .íäéììòî òåø ìò íîöò íä åäîúé æàå åäîäîúé ïë .íðåöø

åîë íëéùòî ìò å÷òöå "åòåùå" .ìèá áùåéå âðòúîå òùòúùîë íëéîöò åùò( ה כב, (ישעיה 

.åéúåðåò ìò øî ìå÷á ÷òöéå åéìåìâ åáì ìà ïúé åéùòî ìò ïéáîå ìèá áùåéä éë ,"øää ìà òåùå"

,øëùî àìå åãðå åòð ïëå .ïééî àìå íäéòùôî íéøåëùë íäù éôì ïë åùòé àì íä àéáðä øîàå

åì êîñå(י כט, éôìå(ישעיה .ì"æ íéùøôîä ïë åùøô àìå ,'åâå "äîãøú çåø 'éé íëéìò êñð éë"

äáëòä ïéà äô íâå .ïéáäì ì÷ðå ."åòåùå" úçú ÷éñôîä ïúéì íéîòèä ìòá áèéä äæ ùåøéô

.òøäî åáëòúé íà íäì äéäé ìåãâ ãåáëì éë àåä êåôäðå ,íäì äùåáì

ח) יט, íåéá(שופטים íâ íéîé 'â åðúåç åá ÷éæçäù øçà ùåøéô ."íåéä úåèð ãò åäîäîúäå"

ïëì .åì òîùð éåìä ïéàå .åìöà àåää äìéìä íâå ïìéù åá øéöôä åëøãì úëìì äöøùë éòéáøä

êîî äù÷áá ãéî øîà ,ãåò åì òîùé àìù òãéå ,áëòúéù ãåò åðîî ù÷áùë éùéîçä íåéá

éðôî íåéä úåèð ãò äô áëòúúå .íåéä íåç äéäé äãåòñä øçàù éúòãéå ,êìú íøè éîò ìåëà

éììö åèðéùëå ,úàæä äáëòä ìò êéìò áåè êáì ïéàù éúòãé éë .êáì ïåöøá àì ,íåçä úáñ

éòéáøä íåéá åì øîàù êøãë àì .êëøã çèáì êìú æà áøò( ה יט, úô(שופטים êáì ãòñ"

åì øîà ïë äùòùëå ."åëìú øçàå íçì('ו שם  úàðåä(שם äæ äéäå ."êáì áèééå ïéìå àð ìàåä"

àéä åúðååëù ãéî øîà ïëì .åì òîåù åðúç äéä àì éùéîçä íåéá ïë øîåà äéä íàå ,íéøáã

íëá äèùî éðéàå ,åëìú øçàå øáåâä íåçä úáñî åáëòúú äìéëàä øçàå ,äìçú åìëàéù

úåäîäîúä ïåùì øéëæä ,äáñ øåáòá ÷øå áìä ïåöø ãâð äáëòä ìò øáãù éôìå .ìåîúà åîë

,ïäéúù øéëæä äáëòä ìöàå ,ãáì åðúç øéëæä äãåòñä ìöà äðäå .äáñ éðôî äáëò ìò ìôåðä

úåøåäìå .éåìä ùéà åðúç ãåáëì àìà åúá ãåáëì åðéà äùåò àåä øùà äúùîäù úåøåäì

åæéà äúáëòå ,äìòá íò áåùì äöåø àéä óà äáì ïåöøá éë ïäéúùì àéä äáñ éðôî äáëòäù

,äùåá ìù ïéðò ïéà åæ äáëòá íâå .äáì ïåöøá àìù äáñ éðôî ÷ø äððéà äéáà ìöà úåòù

.ïáäå ,åãáëù åðúåç úà ãáëéù éåìä ùéàì àåä ãåáë àìà

כח) טו, ב' éì".(שמואל ãéâäì íëîòî øáã àåá ãò øáãîä úåáøòá äîäîúî éëðà åàø"

éîöò áëòî éðà íå÷î ìëî ,øúåéá ÷çøúäì êéøö éðàå ,äðëñä éðôî çøåá éðàù â"òà ùåøéô
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éì ãéâäì íëîòî øáã àåá ãò íù ïéúîäì êéøö éðàù àåäå ,äáñ éðôî ,øáãîä úåáøòá

òåîùì éãë áëòúäì áééçúä ïéðòä òáè éë ,åì äùåá ïéà åæ äáëòá íâå .ïéðòá íù ùøåôîëå

ìò ïäù åðçëåäå ,úåäîäîúä ïåùì ïäá øëæðù úåîå÷îä ìë åðøàá äðä .íéãéâîä éôî øáã

àåäå ãçà ÷åñô úìåæ øàùð àì .äáñ øåáò äáëò(כו ג , íäîäîúä",(שופטים  ãò èìîð ãåäàå"

.ùùåá ìù úåðåùì êåúá øàáúéå

éðôî åà ñðåàá äáëò ìò íéìôåðä "ùùåá" ïåùì íäá øëæðù úåîå÷îä ìë åøàáúé äúòå

.ïä åìàå ,åùøôì äìòîì åðãòéù "äîäî" ïåùì ë"â åá øëæðù ÷åñôá ìéçúðå .úåðâå äôøç

כה ) ג , çúåô(שופטים  åððéà äðäå ùåá ãò åìéçéå".íéáåúëä ùåøéô òîù ."äéìòä úåúìã

.äéìòä úåúìã åãòá øâñå äðåøãñîä àöé ïåìâò úà ãåäà úéîäù øçàù øéëæä äìçú

åøîà ,úåìåòð äéìòä úåúìãù åúàö éøçà åéãáò åàøùëå( כה ג , úà(שופטים àåä êéñî êà"

äáñä øåñáå ,äáñ éðôî úåáëòúää äéäé ,ïë øáãä äéä íà äðäå ."äø÷îä øãçá åéìâø

äéäúù øùôà éàù åðã æà ,áø ïîæ áëòúî äéäù åéãáò åàøùëå .úåúìãä êìîä çúôé

åì øùôà éàù ,òø äø÷î êìîì äø÷ù ñðåàá àéäù àìà ,úøëæðä äáñä øåáòá äáëòä

äéìòä åçúôå çúôîä åç÷ì æàå .úî åà ,äìç ,íéìáçá øåñà [àåä éë] ,úåúìãä çåúôì

,"ùåá ãò åìéçéå" øîàð äæ ìòå .äùéùá ìù äáëò åäæå .äöøà úî ìôåð íäéðåãà äðä åàøå

íçúôäáù äéä ïëå .ùùåáúî êìîäù íäì øøáúðù ãò áø ïîæ êë ìë åìéçåäù øîåìë

ïëå ."éâñ åëéøåàå" ,"ùåá ãò åìéçéå" íâøú ì"æ íâøúîäå .úî äöøà ìôåð àåäù åàø úìãä

øîåìë ,ùåá ãò ùåøéô ë"â ì"æ ÷"ãøå .êåøà ïîæ øîåìë áåëéò ãò ,ùåá ãò ùåøéô ì"æ é"ùø

ïî àöéùë ãéî ãåäà äðäå .äæ ÷åñôá äøåîâä äðåëä ïéáú åðéøáãîå .ãàî ùùåá øùà ãò

ãò åìéçåäù ïîæä òéâä àì ïééãò êøãä ìò ãåäà äéäù ïîæä åúåàáå .åì èìîðå çøá äéìòä

àåä êéñî éë øåáòá áëòúî êìîäù íéáùåç åéä ãåò ïîæä åúåàá éë ,úìãä åçúôùå ùåá

,"íäîäîúä ãò èìîð ãåäàå" øîà äæ ìòå ,äáñ éðôî áåëò äæå .åðøîàù åîëå åéìâø úà

éë .èìîð øáë åéìâø úà êéñî àåäù íéáùåç åéä ïééãòù äáëòä úìçúäá ãéî øîåìë

ãàî äî ïáäå ."íäîäîúä ãò" øîà ïëìå ,äúøéòùä èìîðå íéìéñôä ïîæä åúåàá øáò

.úåöéìîä åø÷é

א) לב, "àøéå(שמות  úöéìî ìò áì íåùì ùé ."øää ïî úãøì äùî ùùá éë íòä àøéå"

åì äéäå ?øãòää ìò äéàøä ìåôé êéàå ?úãøì áëòúäù äáëòä ìò åæ äéàø ïéðò äî ,"íòä

ìôåð "äéàø" úìî .àåä êë ïéðòä ìáà .'åâå "íòä ìä÷éå 'åâå úãøì äùî ùùåá éë éäéå" øîåì

åîë áìä úéàø ìòå .úåîå÷î äáøäá ïéòä úéàø .áìä úéàø ìòå ïéòä úéàø ìò(טז א, (קהלת 

íáìá åðã íòäù àåäå ,äæä ïéðòä ïî äæ ÷åñôáù "äéàø" úìîå ."úòãå äîëç äáøä äàø éáìå"

,ø÷ù åðãå ."íéäìà åðì äùò íå÷" åøîàå ïøäà ìò åìä÷ð ïëìå ,øää ïî úãøì äùî ùùåá éë
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íòä åáùç ïëå .äôøç ìùå ñðåà ìù äáëò àéä äùéùáä éë ,úãøì ùùåá äéä àì äùî éë

äùî äæ éë" åøîàù åîëå ,íéäìà íäì äùòéù ïøäàî åù÷á ïë ìòå .øäá úî åà äìç äùî éë

ïéàù àìà ,ñðåà åì äø÷ éàãå øîåìë ."åì äéä äî åðòãé àì íéøöî õøàî åðìòä øùà ùéàä

äòø äáùçî áåùçì ,ïåà úáùçî äæ äéäå .úî åà ãåò áåùéå äìç íà åì äø÷ äî ïéòãåé åðàÈÆ

äìéìç äìéìçå .åãñçå åáåè áø äîå 'ä êøã åòãé àì éë .íðåøñç ìò úåàå ,ä"á íùä ìò úàæë

øåçéà åúåáëòúä äéä äðäå .êëì äëæù äùà ãåìé éøùàå ,øäá òùòúùä ìáà ,ùùåá äéäù

íòä øîåìë ,"äùî ùùåá éë íòä àøéå" åøîàá ãéòä äæ ìòå ."øçà" ïåùì åéìò ìôåðù ,ïåöøá

äùî øçà úîàá ìáà .ïë áåùçì íàéùä òøä íáì øöéå ,äùî ùùåá éë íáìá åàø äæäÅÇ

ì"æ åðéðåîã÷ éøáã åàìôð äîå .ãéîú øäá úåéäì õôç äéä åðåöøáå úãøì(א פט, åøîàù(שבת 

éøáãî ïë åãîì ."úî äùî úèî úåîã ïèùä íäì äàøäù ãîìî" ,äùî ùùåá éë íòä àøéå

ì"æ íøîàî úòãé øáëå ,ùùåá äùîù íáìá åðã íòäù ãéòäù áåúëä(א טז , בתרא "àåä(בבא

úáùçî øöé øîåìë ,ïèùä íäì äàøäù åøîà äæ ìòå ."òøä øöé àåä úåîä êàìî àåä ïèù

.ãåàî àìôð ùåøéô äæå ,òøä íáì

יז) ב, ב' áåøî(מלכים ñåðà äéäù ãò åøéöôä êë ìë ùåøéô ."ùá ãò åá åøöôéå"

äèåñã àúôñåúá åøîàù åîëå .åù÷áì åçìùéù åçøë ìòá øîà æàå ,úåáëòúää( ה (יב,

ìèðù éôì åáø éðô ìéá÷äì äöåø åðéà åøîàé àìù íäî ùééáúð ,åùåøéôá ì"æ é"ùø åàéáäå

ãò ,åäéìà úà ù÷áì úåùø íäì úúì éúìáì áëòúä êë ìë äðäå .áåùéù äöåø åðéà åúìåãâ

àìù åîöòî ñåðà àåä äìåãâä ìà å÷ùç áåøîù àåäå ,úåùø úúî ùùåá àåäù åäåãùçù

äöåø åðéà åúåàâ áåøîù åøîàù ,äùåáì åúáëò åì òéâä íâ .åäéìà úà ù÷áì úåùø ïúé

.åáø úà åàöîéù

יא) ח, ב' ìù(מלכים íéðô úåàøäì ÷ôàúä òùéìà ùåøéô ."ùá ãò íùéå åéðô úà ãîòéå"

ãàî åì øöäå ,ìàøùéì äòø ìàæç äùòéù äî äàåáðá äàøå ,ìàæç éðôì úåëåá íéðéòå øòö

ìàæç äéäù ãò åúéëá ãéîòäì íéáø íéøáã íùå ,åðåöø ãâð åéðô ãéîòäù àìà .úåëáì ù÷áå

ëòúäù áùåçäàåáðá åì ùçëù åà ,åäø÷ øùà ñðåà éðôî åâäðîë åéìà èéáäîå øáãìî á

íòè òéãåäìå úåëáì êøöåä æàå .ãåò øáã éúìáì åúòãî ñðåàë àåä äùåá áåøîå ,èøçúðå

.äùåáì ,úåëáìå øáãì åúáëò åì äúéä äðäå .ìàøùéì ìàæç òøéù òøä øåáòá àåäù åúéëá

כח) ה, øàùð(שופטים  ÷åñôä äæ ."åéúåáëøî éîòô åøçà òåãî àåáì åáëø ùùá òåãî"

ì"æ àø÷îä éùøôî .ùåøéôä êëå ,äìòîì äæ ìò åðæîøå .åá øëæðä ,øåçéà ïåùì åá øàáì

àøñéñ íà ìáà .ïéðò ìôë ïàë ïéàù øîåà éðàå .úåðåù íéìîá ïéðò ìôë àåäù åøîàÅ

àåäå åéáéåà úà çöð íà ,äáëòä úáéñ åäî ä÷ôúñä ,äîçìîá áëòúî äðáù äúàøùë

áëòúî àåäå ìàøùé åäåçöðù åà ,åéáéåà úà óåãøì åà ,æá æåáìå ììù ìåìùì ïåöøá áëòúî
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åúåáëòúä íà äøîà äæ ìòå .äîçìîá äáùð åà ,ììç úëî äëåäù åà ,áøçá ìôðù ,åñðåàì

åëøãì ñð åà ,úî åà äìç ,äáùð íàä øîåìë ,àåáì åáëø ùùåá òåãî ,åñðåàì àåä

éîòô åøçà òåãî åðåöøá åúåáëòúä íàå ."äùéùá" ïåùì ìôåð äìà ìë ìòù ,àáçúäì

ïåùì ìôåð äìà ìë ìòù ,íäéøò ñôåú åà ,íììù ììåù åà ,åéáéåà úà óãåø íàä ,åéúåáëøî

äéøîà áéùú àéä óà äéúåøù úåîëç åðòå ."øåçéà"(ל ה , ììù"(שופטים å÷ìçé åàöîé àìä"

äøåáã äáéùäå .æá æåáìå ììù ìåìùì éãë åéúåáëøî éîòô åøçà éàãå øîåìë ,'åâåשם (שם

òùø"לא) ììç" ìôð íù àìà ,úáùçù åîë àì øîåìë ."'éé êéáéåà ìë åãáàé ïë" יחזקאל (עיין

ל) øëæðùכא, íéáåúëä ìë åîìùð äæáå .ïáäå ,àåáì åáëø ùùåá ïë ìòå ,åäðçî ìëå àøñéñ

.åìåë äæä ïéðòä íìùðå ,ùùåá ïåùì íäá

àåäå .ùùåá ïåùìî éúòã éôì àåäù ãçà ÷åñô àöîð ãåò( כה ב, íäéðù(בראשית åéäéå"

àìù ,äùåá ïåùìî àåä ì"æ íéùøôîä ìë úòã éôìù ."åùùáúé àìå åúùàå íãàä íéîåøò

ï"éùä ìôëá òáåøî ïéðáá åéúåðåùìå äùåá ïéðò åðàöî àìù éôìå .íéîåøò úåàøäì åùåá

àáçúî ùåáì éìá íåøéò êìåäù éî ,àåä êë ïéðòäå .äùéùá ïåùìî ë"â àåäù éðà áåùçà

áòá àåáå úàöî áëòúî àåäå ,íãà éðá éðôîãéòäå .íåøò íëìì íãàä òáè ãâð àåäù øå

éìá ïë åàøúäå íéîåøò åëìä äæä äðåâîä ïéðòä íäî íìòúä øåáòá åúùàå íãàä éë áåúëä

éðôî àåä äæ ïéðòá áëòúîä äðäå .äæî êùîðä ïåì÷å äôøçá åùéâøä àìù øåáòá ,äáëò

ùùåáúî àåä ,íåøò úåàøäì íãàä çëáù ô"òà ,ïë úåàøúäî ùééáúîä òáèä ñðåà

.íåøò àåäù øåáòá íäéðéá àåá éúìáì íãà éðá ïéá úëìì êéøöù ô"òà åîöò ìò øáâúî[å]

.éì äàøé êë ,åùùåáúä àì åúùàå íãàäù áåúëä ãéòäå .ìòôúäá àåä ïëìå

êéà ìéëùúå áåùúå ,åðøëæäù úåðåùìî ãçà ïäá øëæðù íéáåúëä ìë äúò åøàáúä

ïî øæâð "øçà" úìî éë .ïìåáâìå ïøãâì åðîùù úåàøåää úúîà ìò íéøåî íîöò íéùøùä

,áëòúäìå êéøàäì úåìéìòå úåáéñ ù÷áîù éî ìò ìôåð ïëìå ,àåáì ãéúòù ïîæä àåäå úéøçà

ïî àåä "äîäî" úìîå .äìòîì åðéðò åðøàáù åîëå ,àåáì ãéúòä ïîæä àåäå úéøçàá äöåø éë

áúëù ùîåçä ùåøéôá ì"æ ò"áàøì éúàöîå .íéòáåøîä(טז יט, åâå'(בראשית  äîäîúéå ÷åñôá

àåä ÷ø ,ïé÷ôî ïéà"ää éðù éë çëù äðäå .äî úøæâî äîäîúéå éë øîàù íéøôà ïáî äîúà

.ì"æ åéøáã åìà ,ìåôë à"ôäå ùìùî åùøùå ,áåëò ïåùì39åùøùù íéøôà ïá úòã øîåà éðàå

ïåùì úçðäù éôì .åðøáãî úøàáúî úàæä äáëøääå ,"äî" íéîòô ïî áëøåîå ,òáåøî

äî ïéðòå øáã åæéà ùé øîåìë ,äî ,äî úìî äøåé åéìòù .äáñ éðôî áëòúîä ìò "äîäî"

÷ø åððéà ìáà ,äìîî ìòô øåæâì ïëúé àì äæ éãòìáî éë ,ïé÷ôîä ìò ùåçì ïéàå .åáëòîä

ïî çð åîë ,ïîéñ(כט ה , ïî(בראשית ìàåîù ,"åðîçðé äæ"כ)"(שמו א, ùùåáא úìîå ."åéúìàù"

.åúôøçìå åñðåàì áëòúîù úåøåäì ,äôøçå äùåá ïåùìî øæâð ùåáå

כפולה 39. והיא הפועל, פ' מ', באות כאן  שמדובר  פירש  עזרא, אבן  ר"א פי ' על  אור" "קרני בפירוש
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äìçú êãéîòà ÷ø .ïäéðéðáá åðáð ïë åðøàáù åììä íéùøùä úàøåä éô ìòù ìéëùú ãåòå

.ì"öæ íéðåùàøä íé÷ã÷ãîä éøôñá øëæð àì ,äæä ùãå÷ä ïåùìä ÷åã÷ã úîëçá ìåãâ ììë ìò

ãáëä ïéðá úàøåäù åøîàù äî àåäå40éøôñî íéáø úåîå÷îá àöîú äðäå ,éðùì àöåé

íéëøã ìò àåä éðùì ãáëä úàö éë òãú ìáà .éðùì àöåé åðéàùë íâ ãáëä åçéðäù àø÷îä

åîë ,íãà éðáî åúìåæì àöåéùë ãçàä ,íéúù ט)(ק יב, ãîìùהלת  ,"íòä úà úòã ãîì"ÄÅÄÅ

äæä íå÷îáå .åîå÷îá 'à ìë øàáúé íéáø íéðéðò äæá ùéå .äîöò ùôðá àöåéùë éðùäå .åúìåæì

äæ ïéðòîå .äîöò ùôðá àöåé åúðéáå åìëù åúáùçî çåøá ìòåô íãàäù øáã ìëù øîàð ãáì

ïëìå .åúáëò ïîæ êéøàäì åìëùá úåáñ àéöîîä àåäå ,ïåöøá äáëò ìò ìôåðä "øåçéà" ïåùì

,úéìëù äàöîä äæá ïéàù ,äùåáá åà ñðåàá äáëòä ïë ïéàù äî .ãáëä ïéðáá ãéîú äðáð

äðä äáñ éðôî áëòúîä ïëå .ì÷ä ïéðáá ãéîú äðáð ,áëòúé åçøë ìòá éë ,áùåç áùçî åà

íìåàå .ãáëä ïéðáá äðáé àì àåä ïë ìò ,øçàì ïéðò àéöîîù éìáî ,áëòúäì åäúéñú äáñä

éðôîù àìà ,áëòúäì àìå øäîì õôçù éôì àåäå ,øçà èøô ãåò ùé äáñ éðôî äáëò ìöà

ïåùì ãéîú çðåé åùôðá äìåòô úåùò åà úåöîàúää ìòå åðåöø ãâð áëòúäì õîàúî äáñä

åîë ,ìòôúä(יט י, éùôðá.(דניאל äøåáâ éúéùò øîåìë ,"éú÷æçúä éîò Bøaãae"(כ יג , (במדבר ÀÇÀ

,"õøàä éøôî íúç÷ìå íú÷æçúäå"(ט ו , áëòúîä(בראשית ïàë ïëå ."çð êìäúä íéäìàä úà"

àì ,äìîòì åðàáäù íéáåúëä ìë äæ ìò åøåéù åîëå ,ìòôúä ïéðáá äéäé ãéîú åðåöø ãâð

àùîò ìöà áåúëä éúìåæ øàùð( ה כ, ב' éôì(שמואל .ì÷ä ïéðáá äðáðù "ãòåîä ïî øçåéå"

úåöî éë ,áëòúé äîì úåáéñ àéöîäì êéøö äéä àìå ,áëòúäì øæâ åúåîëù ÷éãö úáùçîù

ì"æ åðéðåîã÷ åøîàù åîëå .äáñä äúéä ä"á íùä(א מט, úë(סנהדרין åëøãá àöî àùîòù

ì÷ä ïéðáá øëæð ãáì äæä íå÷îá ïëìå .åúáëò íøâ äæå íäîò øáçúäå äøåúá íéâåä íéîëç

.ïáäå ,ïë ì"æ åðéðåîã÷ åãîì ì÷á ùøùä ïéðáî íâù éúòãìå .úåîå÷îä úìåæá àìå

úåðåëä íéìùð êøã åæéà ìò ìéëùúå òãú ,åìàä íéùøùä äùìùá åðøàáù äîî äðäå

äîáå ùøùå ùøù ìë úàøåä ïëåú åðùøô éë äàøúå .åìà åðéøåáç éãé ìò ìéòåäì ïéðåëî åðàù

,íäéðéðáá íéðáð íä êéà åðùøô íâ .äéìò åðãòéù äðåùàøä äðåëä àéäù ,åúìåæî ìãáð àåä

äðáð éðùäå ,ì÷ä ïéðáá äðáðù ãçà íå÷îá éúìåæ ,ãáëä ïéðáá ãéîú äðáð ãçàä äîìå

ïéá íéìãáä åðîù ïëå .äéìò åðãòéù äéðùä äðåëä àéäù ,ì÷á éùéìùäå ,ìòôúäá ãéîú

äðåëä àéäå íéôãøð íéùøù íä åðùøôù 'âä åìà éë ,ãçà ïðéðòù íéôãøðä íéùøùä

áåúëä ïåùì ìôë åðùøô ïëå .äéìò åðãòéù úéùéìùä(כח ה, åáëø(שופטים ùùåá òåãî"

àéäå ,úåðåù úåìîá ïéðò ìôë äæ áåúëá ïéàù åðæîøå ."?åéúåáëøî éîòô eøçà òåãî ?àåáìÆÁ

.äéìò åðæîøù úéòéáùä äðåëä

ִֵּפעל 40..
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úåéäì ,åá íéøëæðä åéøàåú íò ,ùã÷ä éáúëá àöîðù ãçà ìùî øàáì éãé óéñåà ãåòå

äçëåúä àéäå ,äìòîì ïäî åðøáãù úéùùäå úéùéîçä äðåëä øùåé ìò äàøîìå úåîãì

:øîàå ,ïåòãâ ïá êìîéáà úà íäéìò åëéìîäùë íëù éùðà úà ìòáåøé ïá íúåé äá çéëåäù

ח) ט, åðéìò".(שופטים äëìî úéæì åøîàéå êìî íäéìò çåùîì íéöòä åëìä êåìä"שם (שם

åâå'.ט) "úéæä íäì øîàéå"(י שם  åðéìò".(שם éëìî úà éëì äðàúì íéöòä åøîàéå"שם (שם 

åâå'.יא) "äðàúä íäì øîàúå"(יב שם  åðéìò".(שם  éëìî úà éëì ïôâì íéöòä åøîàéå"שם (שם 

åâå'.יג ) "ïôâä íäì øîàúå"(יד שם  åðéìò".(שם  êìî äúà êì ãèàä ìà íéöòä ìë åøîàéå"

טו) שם ìò(שם ãåîòì ,íéöòä úìàù ïéðò äìçú ùøôà äðäå .'åâå "íéöòä ìà ãèàä øîàéå"

æàå íéöòä åáéùäù äî úåøëæðä úåðìéàä úåáåùú åøàáúé ïë éøçàå ,åììä íéìùîä úðåëú

äðåëä úàæ åðúçéúôá äìòîì åðøàá øáë .íúåðòîá åøéëæäù íéøàåúä ïëåú ìò ãåîòð

ïëå ,ïééì äðéaä åìéùîäå ,äáåðú ìëìå íçìì äîëçä éëøã ùã÷ä éáúë åìéùîäù úéùéîçäÇÄÈ

ùéà äéäéù êéøö ,ìàøùé ìò êìîä éë òã .ùøôà äúòå ,áåèä ïîùì ïåéìòä çåøä åìéùîä

äåö äæ ìòå ,åúðåáúå åúîëç ìò óñåð åá íéäìà çåø øùà(טו יז, êìî(דברים êéìò íéùú íåù"

íòèäå .íùä úåöîá àéáð ô"ò àìà ,äúà øçáú øùà àì ùåøéô ."åá êéäìà 'éé øçáé øùà

àöîú ïëå .íéäìà çåø åéìò çåðúù éåàøù ùéàä éî òãåéå .úåááì ïçåá åãáì ä"á àåäù éôì

ù ô"ò ìåàù çùîðùäîìùå ãåã åéøçà çùîð ïëå .íéäìà çåø åéìò äçìö çùîðù ãéîå ,ìàåî

íìöà øëæð êìî êìî éðôì ìàøùéá åéäù íéèôåùä ïëå ,äáåèä çåøä éìòá åéä íìåë ïëå .åðá

øîàðå ,áåèä çåøä íäéìò äçðù(יט ב, íéáçø(שופטים  íéøáã äæá ùéå ."èôåùä íò 'éé äéäå"

äæë ùéà íéù÷áî íéëéìîîä íòä íà íìåàå .äæ úéááù éøéùòäå éðéîùä øãçá åøàáúé

åëéìîéù éåàø æà ,íäéìò êìî úåéäì íäì äöøúé àìù åà ,åäåàöîé àìå íäéìò åëéìîäì

éúùä éøáã ,äîëçä úåëìä ìë åá íéöáå÷îù ùéàä àåäå ,íëåúá àöîðä íéîëçáù àìôåîä

éìéëùîî úåéäìå åéøáã íéòèäì òãåéä äáçø äðéáå ìëù çë ìòá äéäéùå .ïë âäåðå ,úåøåú

àöîé àì íàå .'ä úà äàøéì íãîìîå äîëçä éô ìò íòä úà åâéäðäá íéáøä é÷éãöîîå íò

åúðéáå ,÷ãöä é÷çá âäåðä íäéðéáù ïéáî ùéà åëéìîéù éåàø æà ,äæë àìôåî íëç íäéðéá

øåãâìå úåð÷ú ï÷úì ,åì ïéëéøö ïäù äîå íòä áåèá ïéáäìå ,äîëçä éðéðò úö÷ ïéáäì äáåè

.ïìåëáù úåçôä äæå ,ùôðá äòåèðä äðéáä çëî êùîð äæ ìëù íéøãâ

àåä íçìä éë .åìà íéìùîá ìãáä ùé ,äáåðú ìëìå íçìì äìùîð äîëçäù ô"òàù òãå

êøãë .ùôðä ééç ãåñé ïä äîëçä é÷ç ïëå ,åá ïééåìú íãàä ééç èòîëå ø÷éòä( ה יח, (ויקרא

ùåøéôá ïéáéå ìéëùéù éìáîå ,íéðéðòä éîòè òãéù éìáî ,"íäá éçå íãàä íúåà äùòé øùà"

óà íçìä äæì äîåãå .åùôð úà úåéçäì åì éã ,'ä úàøéá íåùòéùë ÷ø ,äøåúäå úåöéìîä

,ìåãâ ìëùå äðéá ìòá àåäù íëç ùéå .íãàä úà äéçé ,êéçì êë ìë áøò åðéàù éô ìò

åúðéááå åìëùá íéðéðòä íéòèäì ìåëé ãåò ,äîëçá âäåð íâå äîëçä é÷ç òãåéù ãáìîå
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åúðéáá àéöîî àåäå òîåùä ùôðì åáøòé åéøáãå .'ä úàøéå úòã íòä úà ãîììå ìéëùäìå

øáãðù ïåáðå íëç øàåúîä ùéàä àåä ,äðåáúå äîëç àìî àåäù äæë ùéàå .úåáø úåðåáú

,àöåéëå ïåîøäå äðàúä åîë íé÷åúîä íéìëàîì ìùîðä àåä ."íéðâ ïéòî" øôñá ä"æòá åéìò

óà ,íëç êë ìë åðéàù éî ìáà .ìëåàä êéçì íéáøò íä ãåò ,íãàä úà íééçîù ãáìî éë

íå÷î ìëî ,áìä íéçîùîå úòîåù ïæà ìò íéáøò íéøáãå äìåãâ äðéá çë åá ùéù éô ìò

íéîëçáù àìôåîä éøáãë úåùôðä íééçî åéøáã ïéàå ,íùä é÷çå úòã íòä ãîìì ìåëé åðéà

äîìù êìîä øîà äæ ìò .åðøëæäù(טז כח, ùåøéô(משלי ."úå÷ùòî áøå úåðåáú øñç ãéâð"

àåä íà ïëå ,úåðåáúäå úåîëçä õáå÷î íéîëçáù àìôåî åðéàù àìà íëç íòá ãéâðä íà

,íéøùéîáå ÷ãöá åîò âäðìå úîà õôç àåäù ô"ò óà úåðåáú øñç àåäù àìà ìåãâ ïéáî

åøàáúé åìà íéøáãå .íéøùéîå ÷ãö úåùòì åçëá ïéàù øåáòá ,äðéãîá úå÷ùòî áø äéäé

."íéðâ ïéòî" øôñá áèéä

÷éøå æçåô ùéà êìîéáà íäì åøçáù ìò ìàøùé úà çéëåäùë íúåé øáã äæä ïåéæçä ìëëå

íéöòì íãàä éðá úà ìéùîä ,'åâå "íéöòä åëìä êåìä" øîàå .íäéìò êåìîì äðéáå äîëç ìëî

êøãë(יט כ, íãàä(דברים  éðá íéìãáð ïë íéöòá íéáø íéðéî ùéù åîëå ."äãùä õò íãàä éë"

ìà äìçú åëìä ïëìå ,êìî íäéìò êéìîäì åöø íãà éðá éë òéãåäå .ïäéúåçëáå ïäéúåìòîá

ìà ïåéìòä çåøä ìùîðù åðøîàù åîëå ,úéæì ìùîðä ,åá íéäìà çåø øùà ùéàä àåäå ,úéæä

,äðàúä ìà åëìä ,íäéìò êåìîì äöø àì øùàëå .äøåúä úåöîë êåìîì éåàøä àåä éë ,ïîùä

íçìì äìùîð äîëçäù åðøîàù åîë ,äðàúì ìùîðä íéîëçáù àìôåîäå ïåáðä ùéàä àåäå

äøåúä é÷ç ìò øîàðù êøãë ,ä÷åúî äáåðú ìëìå(יא יט, úôðå(תהלים  ùáãî íé÷åúîå"

åëìä ,àåä íâ äöø àì øùàëå .íòä ìò ãéâð úåéäì éåàø úåðåáú ùéàå íëç åúåéäá éë ."íéôåö

ìò éë .ïééì äðéáä äìùîðù åðøîàù åîë ,ïôâì ìùîðä ïéáîä ÷éãöä ùéàä àåäå ,ïôâä ìà

úåð÷ú ï÷úìå úåàöîä àéöîäì ìëåé åúðéáá éë ,äëåìîä åì éåàø åðîî ìåãâ ïéà íà íéðô ìë

.åðéìò êåìî äúà êì ãèàä ìà íéöòä ìë åøáã æà ,àåä íâ ïàî øùàëå .íòä úáåèìÅÅ

êì" åà "úà éëì" áúëð íéøëæðä øàù ìöàå "åðéìò äëìî" áúëð úéæä ìöà éë ïðåáúäå

øîåìë "åðéìò äëìî" íäéøáã åîúñ ïë ìò ,äøåúä úåöîë êåìîì éåàø úéæäù éôì ."äúà

,íåù÷á çøëää éðôî ÷ø ,äëåìîì ïééåàø ïðéàù íéøçàä ìöàå .åðéìò êåìîì ìèåî êéìò

.êîî áåè åðì ïéàù úåéäá éëìîå éëì ,êéìò ìèåî øáãä ïéàù ô"òà øîåìë ."úà éëì" åôéñåä

úéæä øîàéå øîàð úéæä úáåùúá ïëå ,øëæä ïîéñá "äëìî" øîàð úéæä ìöàù ãåò ïðåáúäå

øîàð ïúáåùúá ïëå ."éëìî úà éëì" äá÷ð ïåùì øéëæä ïôâäå äðàúä ìöàå .øëæä ïîéñá ë"âÈÀÄ

ë íéøáãä íòèå ."ïôâä øîàúå" ,"äðàúä øîàúå"úîùð éë ,"íìåò ãåñé" øôñá åðøîà øá

ãåòå .íù åðçëåäù åîë äá÷ð ïìåëå ,äãéçé ,äéç ,äîùð ,çåø ,ùôð :úåîù äùîç úìòá íãàä

åîë ,ãåáë úøàåúî(ו מט, éãåáë",(בראשית  ãçú ìà"(ט טז, éãåáë",(תהלים  ìâéå"( יג ל, (שם 
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åðæîøù åîëå ,ïåéìòä çåøä ìò àåä "ãåáë" úìîù íòèä åðáúëå .øëæ àåäå ."ãåáë êøîæé"

ãåáëî äø÷é àéäùë éúìåæ ãåáë øàåúá íãàä úîùð øàåúú àìå .úéùùä äðåëá äìòîì

ìöà éúìåæ ,ùôðä ìò àø÷îä ìëá äæä øàúä àöîú àì ïëìå .äáø÷á øùà íéäìà çåø

ìò äøåù ùã÷ä çåø ïéàù ïîæ ìë äðäå .àöåéëå ãåãå á÷òé åîë ùã÷ä çåø éùðàå íéàéáðä

øàù ìò äøåàá òéôåú æà ,äúùáìî ïåéìòä çåøäùë ìáà .åúìåæî ìá÷ì êéøö ùôðä

ïåùì ïä íéìá÷îä íéøàåúä úùîç ïë ìò ,òéôùî øëæäå úìá÷î äá÷ðäù éôìå .úåùôðä

àåä ùã÷ä çåøá ùáåìîä åéìà ìùîðù úéæä äæ úîòìå .øëæ àåä òéôùîä ãåáë úìîå ,äá÷ðË

åîë øëæ ãéîú(טו יא, äá÷ð,(ירמיה ïä ïôâäå äðàúä ìáà .øëæ ïåùìá "äëìî" ïëìå ,"ïðòø úéæ"

.äá÷ð ïåùìá "úà éëì" ïëìå ,çåøä éìòá ïðéàù íéðéáîäå íéîëçä åìùîð ïäéìàå

øîàð ïôâäå äðàúä úéæä ìöàù ãåò ïðåáúäå(ח-י ט, åøîàéå(שופטים ,íéöòä åëìä êåìä"

øîàð ãèàä ìöàå "íéöòä(יד íúåé(ט, åéìò æîø øùà ø÷éòä àåäå ,"íéöòä ìë åøîàéå"

áø øôñî åøàùð ãåò äðä ,êåìîì åáà àì íéáåùçä äùìùä äìà íà äæá äöøå .åúçëåúá

.àöåéëå ïåîøäå çåôúä øîúä åîë ,ãèàä ïî øúåé íéðô ìë ìò êåìîì íéåàøä íéøçà íéöòî

íéëìåää ,àåä êë ïéðòä ìáà ?éøô äùåò åðéàå ,øãä àìå åì øàú àì ,ãèàá åøçá òåãîå

.äëìäëå úãë åøçáé íòä éáåùç íäù éôìå ,íéøçåáä íäå íòáù íéáåùçä íä êìî êéìîäì

úåçô àì ,äëåìîä úåàé íäì íéðô ìë ìò éë ,ïôâäå äðàúä ìà ë"çàå úéæä ìà åëìä ïëìå

,êìî íäéìò êåìîî åáæòé åìàë äùìùî ãçà åàöîé àì íàå .äìòîì åðøáãù íòèî ,åìàî

,íéöòä ìë åëìä àì äìçúá ìùî êøã ìò ïëå ?äæá àöåéëå éúôä åà ìëñä íäì ìéòåé äî éë

íúåà øùàëå .øåçáì íééåàøä íä éë ,àöåéëå ïåîøäå çåôúä åîë ïäáù íéáåùçäå ïúö÷î àìà

åëéìîé íãà éðáî ïåîää íìåàå .ïäî ãçàá ãåò åøçá àì ,êåìîì åðàî äëåìîì íééåàø åðãù

äø÷ ïë ìò .íäì íòðé øúåé æçåôå ÷éø ãéâðä äéäéù øúåéå .òéùøäìå íúåàúìå íúåàâì êìî

åàöî àìù øåáòá êìî íäéìò åëéìîä àìå íéáåùçä íéöòä åøæç øùàëù ,íéöòá äæë ë"â

éøô ïéùåò ïðéàù ÷øñ éðìéà ìë ,ïåîää ïäù íéöòä ìë åëìä æà .äëåìîì éåàøå éàãë àåäù éî

ìùî äæå .ãèàä àåäå ïìåëáù úåçôì ?åøçá éîìå .êìî êéìîäì ,íéúåçôä íéöòá àöåéëå

åúåàâá úåìåãâ úåáòåú äùò øùà ,íìåëáù ÷éøäå úåçôä àåäù êìîéáà úëìîäì

úåãîä éìòá íéúåçô íéùðà íä íâù éôì íëù éùðà åøçá åúåà ,íéáåúëä úåãòëå ,åúåìëñáå

éùøôî ïë åøîà àìå .ãö ìëî íéëñî úîàä äàøúå åðøàáù äî ìò ãåîò .ìòéìá éùðà úåòøä

.íéöòä úáåùú øàáì ìçð äúòå ,íäéøôñ ìò íéáåúë íäéøáã àöîú äðä ,ì"æ àø÷îä

,úéæä äðò(ט ט, òåðì(שופטים  éúëìäå íéùðàå íéäìà åãáëé éá øùà éðùã úà éúìãçä"

"?íéöòä ìò òåðì éúëìäå äáåèä éúáåðú úàå é÷úî úà éúìãçä" ,äúðò äðàúäå "?íéöòä ìò

íòèå ."?íéöòä ìò òåðì éúëìäå íéùðàå íéäìà çîùîä éùåøéú úà éúìãçä" ,äúðò ïôâäå

ãéîú íéàéáðä åçéðä "ãåáë" øàú éë úéòéáùä äðåëá åðøàá øáë .êì øàáà åììä úåðòîä
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úùáåìî àéäùë íãàä ùôðì øàú ë"â àåäù äìòîì øàåáîëå ,íéäìà çåø ùã÷ä çåøä ìò

åðøàá ïëå .äîëçä ìò ùã÷ä éáúë åçéðä "äáåè"å "áåè" íéìîù åðøàá ïëå .ùã÷ä çåøá

ïä ïäå .äðéáä ìò ùã÷ä éáúë åçéðä "äçîù" úìîùíéøçáðä íéöòä äùìù åðòù íéøáãä

úìîå ,"?éðùã úà éúìãçä" øîà ùã÷ä çåøá ùáåìîä ùéàä åéìà ìùîðù úéæä .äëåìîì

êøãë ,ùã÷ä çåøì ìùî "ïùã"( ה כג , éùàø",(תהלים ïîùá úðùã"(ט לו , ïùãî(שם  ïåéåøé"

àø÷îî äéàøå .íãàä úîùð ìò ïåéìòä øåàä úééøù ìò øîàðä ,"í÷ùú êéðãò ìçðå êúéá

åéøçàìù(י לו , øåà",(תהלים äàøð êøåàá íééç øå÷î êîò éë"(יא שם êéãñç(שם  êåùî"

êøãë "êåùî" úìîå ."áì éøùéì êú÷ãöå êéòãåéì(יח כח, ëç(איוב êùîå"øîàå ."íéðéðôî äî

ו) סג , øîà(תהלים åéðôìå ,"éùôð òáùú ïùãå áìç åîë"( ג סג , êãåáëå",(תהלים êæåò úåàøì"

,ãåáëä àåäù ùã÷ä çåøì ìùîð úéæäù éôìå .äæ úéáî 'âä øãçá äæ ïéðò úö÷î øàáúéå

äøåúä äúåö ïë ìò(כ כו , êøãë(שמות  ,"ãéîú øð úåìòäì 'åâå êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå"

טז) יג , ãåáëäå.(ירמיה  äøåàä ä"á íùä íò éë úåàì ,"êéùçé íøèá ãåáë íëéäìà 'ééì åðú"

øîà ïë ìòå .äìåãâìå ãåáëì øåàîì íéáø úåøð å÷éìãé íéáåùçäå íéëìîä øöçá ïëå

øåàì øåàîä úøåðîá éúåà úúì åùã÷îá "íéäìà åãáëé éá øùà éðùã úà éúìãçä"

íúåáùåîáå íúåøéèá ÷éìãäì íéøùäå íéëìîä íéìåòîä íéùðàä éá åãáëé ïëå ,ãåáëìå

íéöòä ïéá éøåàå éúáù íéùà øîåìë ,"íéöòä ìò òåðì éúëìäå" .äìåãâìå äøåàì êæ úéæ ïîù

õòì õòî òåðì êøèöàå ?êùç éëøãá íéöåøå äøåàá íéñàîîä íëéðéáù íéúåçôä íéáøä

,äëùçå äîùðä øåàì ìùî êùçäå øåàä éë ,ãàî ãáëð ìùî àåäå .äçåðî éì øåúìå ù÷áì

êøãë(יח ד, åâå',(משלי "äâð øåàë íé÷éãö çøàå"(יט ד, øîàðå(משלי ."äìôàë íéòùø êøã"

יג ) ב, ùéù(שם  âðåòäå ïùãä øåàä éë .äáøä ïëå ,"êùç éëøãá úëìì øùé úåçøà íéáæåòä"

êøãë ,åîãé êùçá íéòùøäå .åì úåøùëåîä úåøåäè úåùôð éúìåæ åá åâðòúé àì ùã÷ä çåøá

י) סג , úåéäá(ישעיה 'ä çåø åéìò äçðù ãáåëîä âéäðîä ïëå ."åùã÷ çåø úà åáöòå åøî äîäå"

úåìåâñ ãáàé èòîë ë"éòå .íåé íåé íäéìò óåö÷éå íúâäðä òåø ìò øòèöé ,íéæáðå íéì÷ð åîò

ì"æ åøîàù åîëå ,äø÷éä åùôð(ב ל, àìà(שבת  'åë úåáöò êåúî àì äøåù äðéëùä ïéà"

åøîàå ."äçîù êåúî(ב סו, åðîî",(פסחים ú÷ìúñî åúàåáð àåä àéáð íà ,ñòåëä ìë"

åøîäùë äáéøî éîá ä"ò äùî åðéðåãàì òøéàù äî äàøú àìä .òùéìàîå äùîî åäåãîìå

äìá÷á ùøåôî äæ ìòå .åùã÷ çåø úà( לג קו , åéúôùá".(תהלים àèáéå åçåø úà åøîä éë"

íéöòä áåø úåéäáù úéæä äðò äôéå .íéæáðå íéì÷ð åîò úåéäá ÷éãö âéäðî ìëì äø÷é ïëå

úàæä àîâåãìå ?íäéìò êåìîì éðùã ìãçàù éðîî åù÷áé êéà ,ìëì åçìöé àì ÷øñ éðìéà

"?äáåèä éúáåðú úàå é÷úî úà éúìãçä" ,íéîëçáù àìôåîä äéìà ìùîðù ,äðàúä äúðò

êøãë ,äîëçì ìùî äæå(ד א, áåè",(בראשית  éë øåàä úà íéäìà àøéå"(יט לג , "éðà(שמות

,"éáåè ìë øéáòà(ב ד, äøåúä(משלי éëøã ìò íäéîåãå åìà ìëù ."íëì éúúð áåè ç÷ì éë"

.äðåéìòä äîëçä éëøã ïäù
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äîëçä éîòè òãåéä íéîëçáù àìôåîä ìò æîø íúåéå ,íéîëçä ïéá ìãáä ùéù éôìå

äáåðúå íçì éðàù ãáìî øîåìë ,"é÷úî" úìî óéñåä ïëì ,äìòîì åðøîàù åîëå äúå÷éúîå

éúëìäå ,äáåèä éúáåðúå é÷úî ìãçà êéàå ,êéçì ÷åúî éðàù àìà ,éç ìë ùôð åá úåéçäì

êøãë ,éì çåðî àöîà àìù [äæ] ãáìîå ?øñåîå äîëç íéæåáä íéöòä ìà òåðì( לג יד, (משלי

ãéîú òåðì êøèöàå ,"íéðâ ïéòî" øôñá øàáúéå ,"òãez íéìéñë áø÷áå ,äîëç çåðú ïåáð áìá"ÄÈÅÇ

íòä éì åááñéù óö÷äå øòöä øåáòá ,é÷úîîå éúáåðúî éðà íâ ìãçàù àìà .äçåðî éì øåúì

øîàîä åúåàá ì"æ åøîàù åîëå .éúìåâñ ãáàú ë"éòù ,úåúçùðä íäéúåìéìòá(ב סו, (פסחים

÷éãö ùéà äéìà ìùîðù ïôâä äúðò ïëå ."åðîî ú÷ìúñî åúîëç àåä íëç íà ,ñòåëä ìë"

,äðéãîäå íòä ïå÷úìå äøåúä úåöéìîáå 'ä úàøéá ïéáäì åúðéáá ùîúùîä ,äðéáä ìòá

êøãë äðéáì ìùî äæå "?íéùðàå íéäìà çîùîä éùåøéú úà éúìãçä"(יא צז , "éøùéìå(תהלים 

åéúåøåáâ 'ä éãñçá íéððåáúî íãà éðáùëå .äðéáä ìò ïìåë ïäù àöåéëå ,"äçîù áì

êøãë ,åéðôì çåø úçð ìåëéáë ,åéúåàìôðå(לא קד, øîàù(תהלים åîëå "åéùòîá 'éé çîùé"שם)

מג ) øîàקז , äçëåúáå ."'éé éãñç åððåáúéå"( ג א, äøéùä(ישעיה  äð÷úð ïë ìòå ."ïðåáúä àì éîò"

æ íòèîå ,áìä çîùî ïééäù éôì ,ïééä ìòåéäù íéåìä åøùù øéùä ìò ùã÷îá ïééä êåñéð ä

.ùã÷ä éøéù åãñåð äæ ìòå ,äøåîâä äçîùä àéäù åéãñçáå ìàä úåàìôðá íéððåáúî

åîë ,"ìéëùî" úìî äæ ìòå(א נב, ãåãì",(תהלים ìéëùî"(א פט, ïúéàì(תהלים  ìéëùî"

áåúëù åîë ,áåè ìëù íäéøéùá íéìéëùî åéä éë ,"éçøæàä כב)"(דהי ל' áìב ìò 'åëå øáãéå"

áì çîùî ïééä ïëå ."íéðâ ïéòî" øôñá øàáúéù åîëå ,"'äì áåè ìëù íéìéëùîä íéåìä ìë

åøîàù åîëå ,ìéëùäìå ïðåáúäì äçîùä íäá øáâúî åãé ìòå íé÷éãöä íéëìîäå íéìåãâä

א) עא, åøîàå(יומא ."ïéé ç"ú ìù ïðåøâ àìîé"(א לח, éëéä(סנהדרין éë é÷ãøãà àøîç åøáâà"

éøáã íéæåáä íéìôùä íéöòä ìò òåðì êìàå ,çîùîä éùåøéú ìãçà êéà ïôâä øîàå ."åøîéìã

êøãë ,áåè ìëùå úåðéá(ט כג, åîëå(משלי ,"êéìî ìëùì æåáé éë ,øáãú ìà ìéñë éðæàá"

õòì õòî òåðì êøèöàå íäéðéá çåðî éì àöîà àìù ãáìî äðäå ."íéðâ ïéòî" øôñá øàáúéù

ñòëäå øòöä øåáòá éùåøéú éðà íâ ìãçàù àìà ,áåèä éìëùìå éøñåîì åòîùé íà úåàøì

ìëåé àìå áåèä åáì ãáàé ,øòèöéå óåö÷é íàù ,äðàúäå úéæä ìöà åðùøôù êøãëå .éðåñòëéù

.åùôð úçåðîå åáì úçîù øãòä øåáòá ,ïðåáúäì

äðò ,úåîéìùä ìë øãòð ùéàì ìùî àåäå ,øàú ìëå áåè ìë øãòð àåäù ãèàä íìåàå

åúåà íéëéìîîì(טו ט, éìöá.(שופטים åñç åàá íëéìò êìîì éúåà íéçùåî íúà úîàá íà"

,úåëìîä ìá÷à éðà ãèàä øîà ùåøéô ."ïåðáìä éæøà úà ìëàúå ãèàä ïî ùà àöú ïéà íàå

àìà .íäéììòîá íòä åãéñôéù ,øãäå øàú ,äáåè éá ïéàù éôì øáã äæá ãéñôäì ìëåà àì éë

ïåîøä ìà åà çåôúä ìà àð åëìé ,íäéìò êåìîì éðåîë íìåëáù òåøâá åøçáéù øæ øáã àåäù

øàú äôé àåä ,÷øñ ïìéà àåäù éô"òàù ,ïåðáìá øùà æøàä ìà åëìé úåçôä ìëìå ,àöåéëå
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úîàá íà ,íëì ãéâà ïëì .òø éîò úåùòìå éá úåèúùäì àì íà ?éìà íúàá òåãîå ,ìåãâå

.åá åñçúù ìöä ÷ø ,íëì úúì äáåèå äáåðú éì ïéà øîåìë ,éìöá åñç åàåá éúåà íúëìîä

øòöî íàå41ììåäúäì íúéùò íàå .åá úåñçì ìö íëì äðäå ,éìù úà äùòà íå÷î ìëî àéä ÄÀÈ

ùéà ìLkð äðä ,íëúòøë íëì íìùìå éîöò ìéöäì äìåáçú ìòá àìå øåáâ éððéàù éô"òà ,éáÄÈÅ

åøîàá íúåé òéãåä ìùîðäå .ïåðáìä éæøà úà ìëàúå úåçôä ãèàä ïî ùà àöú éë .åéçàá

טז) ט, íò(שופטים íúéùò áåè íàå ,êìîéáà úà åëéìîúå íúéùò íéîúáå úîàá íà äúòå"

'åâå "ìòáåøé(יז-יח שם  åâå'.(שם åúîà ïá êìîéáà úà åëéìîúå 'åâå íëéìò éáà íçìð øùà"

יט) ט, íëá".(שופטים àåä íâ çîùéå êìîéáàá åçîù 'åâå úîàá íàå"(כ ט, ïéà,(שופטים íàå"

."êìîéáà úà ìëàúå íëù éìòáî ùà àöúå .'åâå íëù éìòá úà ìëàúå êìîéáàî ùà àöú

úà íúëìîäå éáà úéá ìë úà íúâøäù ,ïë íúéùò úåîéîúáå úîà êøãá íà øîåìë

,éáà úéáå éçà ìëîå íëìåëî øúåé äëåìîì ïåâäå éåàø ùéàä àåäù íéáùåç íúà éë ,êìîéáà

êåìîì íéàùðúîä øòáì íúéùòù äî íúéùò ,íëîò åãñç ìåîâ åì áéùäì éáà úáåèìùå

,ïéà íàå .íëá çîùé àåäå åá åçîù ,äì éåàøä êìîéáà ãéá äëìîîä ÷æç ïòîì úãë àìù

àìå íéöòáù úåçôä àåäù ãèàä åîë íëìåëáù úåçôäå ìòéìá ùéà àåäù íéòãåé íúàå

ìëàúå íëî ùà àöúå ,íëúà ìëàúå åðîî ùà àöúù ãèàä éøáã íëì äø÷é äðä ,ìëì çìöé

äðä åàáåä àìù éôì ,åéèøô ìëá åøàáì åðëøàä àìå ,ïéðòä äøö÷á åðùøô äðä .åúåà

.äàøîìå ìùîì ÷ø íéøáãä

úàæ éúøáçî àåáéù éî ìë ïéáé íéìùîìå úåúåàì úàæ åðúçéúôá åðâöäù íéøåàáä ïî

áåè áì íéäìà åúåà ïðçù éî éë éúòãéå .åìàä íéøôñä øåáçá åðéúîâîå åðéúðåë äî ,åãéì

ïäéìò ìéèäì õîàúé àìù øîåì êéøö ïéàå ,åðéøáã ìò áéùäì ìäáð äéäé àì ,øùåéä ìà õôçå

àì øùàå ,åðëøáé åéðéòá åáéèééù íéùåøôä ìòå .õøîðä åðéúåìãúùäá çîùé ìáà éàðâå éôåãÅ

,úàæ åðúëàìîá åððååëúðù úåéåöøä úåðåëä ììäé íå÷î ìëî ,åéðéòá åáéèéé42ïä éàãë éë

,íúòã áçåø éôë íéøáãä áéçøäìå õîåà óéñåäì úîàä éù÷áîå íéîëçä úåáì øøåòì

âù íà äàéâù ìëî åðøàá øùà èòîä øäèìåéðà çåèá íìåàå .éúéåò íà úååòîä ï÷úìå ,éúé

÷éçøä àì ,úîàä úãå÷ð ìà íå÷î ìëá åéöç äøé àì ùåìçä éìëN íàù ä"á íùä ãñçáÄÀÄ

ùåã÷ úøæò ìò éúðòùð äðäå .äãå÷ðä úà úááåñä äìåâòì õåçî íúåà äøé àìå ,ãàîá

åðéúåáà éøáã ìòå ,íéàéáðäå äøåúä éøáã ìò éúåãåñé éúéðáå ,úòã íãàì ãîìîä ìàøùé

,åéúåöéìî úåçöá åðéáä íäå ,ïåùìä úåãåñé åòãé íä ,ãåîìúäå äðùîä éìòá ì"æ åðéðåîã÷å

מעט41. כלומר 

רמב"ם42. דברי  מבאר ,27 הערה עא עמ' קוק, הרב מוסד מהד' הרמב"ם", ל"אגרות קאפח הגר"י של בתרגומו 
הקב"ה  טובה "מחשבה של  שכר  לו  נותר עדיין  דברו, קוראי את להחכים  הועיל לא המחבר אם שגם שם 

למעשה" מצרפה
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ìëåé úåðåáú ùéà àåäù éîå .íäì åòãåðù íéðîàðä úåãåñéä ìò íäéùøãîå íäéøîàî åòá÷å

éøáã ìòå .êìð ïäéøçàå åðåøåé äîä ,íé÷åîòäå íé÷åúîä íäéîéîî úòãå íòè áåè úåìãì

ä"á íùä éë .íãà íåù ãåáëì úîàä ãéçëà àìå ,äøåúá íéðô àùà àì ,éúðòùð àì íúìåæ

éúøáã éáìî éë ,äîùàä éãáì éìò äâùà íàå ,ù÷áî éðà úîàä úà éë òãåé úåááì ïçåáä

çîùé ,éðîã÷ù éî éøáãì éúðåë åðîã÷äù úåãåñéäå íéììëä úö÷îá íàå .åìàä íéøáãä ìëÄÇ

åáéçøäìå ïéðòä úåôéì úåçö úåðåùìáå úåöéìîá ïåùì êéøàà äô áéçøà àì íâ .éðà íâ éáì

áìä ìòå úðééòîä ùôðä ìò çøåèìå àùîì ÷ø åððéàå ?äæä ìîòá ïåøúé äî éë ,øúBî éøáãáÈ

ïéðòä úðáäì éçøëä àåäù äî ÷ø áåúëà àìå ,ãåàîá øö÷ì éúøçá ïëì .õôç éøáã ìàåùä

.êøåö àìì íéçåöðå íéìåôìô úåùøã óéñåàù éìáî ,åøàáì ïéåëî éðàù

íìåñáù äðåùàøä äâøãîä ìà åðàá øáë ,äæä ïéðòá çéìöð íàù ïééòîä äúà òãå

ì÷é ,õøàá øùà úåéúîàä ìò åðãîòá éë .äîéîùä òéâî åùàøå õøàá åìâø øùà äîëçä

íéðåúçúäå íéðåéìòä íéàåøáä éë .ìòîî íéîùá øùà úåàìôðä ïî èòî èéáäì ïë éøçà åðì

úìåæ úçúî õøàá øùà íéàøáðä úîà êøã ìò øøáì åðì øùôà éàå ,åìàá åìà íéøåù÷

òãåéä ä"á ïåéìò éôî åòáð åìàä úåöéìîä éë .íéàéáðäå äøåúä úåöéìî úðåë ïëåú ìò åðãîòá

éë ,úéøçà ãòå úéùàøî äàéøáä éøúñ ìë ïéáîå ,úîàá ìëä(טז י, àåä"(ירמיה  ìëä øöåé"

éùøùáå äøåúä úåöéìîá ïéáð øùà èòîä äæ ïëìå .úàæä äçéúôä úìçúá åðáúëù åîëå

ìä÷î íéøáåçîä íéøôñ óìà åðåãîìù äîî ,úîà êøã ìò øúåé åðãîìé äæä ùã÷ä ïåùìä

,íéàéáðäå äøåúä úåöéìî ïë ïéàå .ø÷ùå úîà úáåøòú íäéøáãù ,íéø÷åçäå íéôåñåìôä

åéìò òáèåäù éôë éúîà ãåñé ìò ãñåð ïäî ãçà ìëù ,úåöéìîä åøáåç ïäîù íéùøùäå

.àöîðä úåàéöîä

úòé÷ù" ÷ôåàä ïî ùîùä øåñ åøàúéù úåðåùìä ìëá àöîú .ìùî êì ïúà äæ ìò íâå

åøîàéù äáøä àöîú ì"æ åðéîëç éøáãá åìéôàå ,"äîçä(א צז , øáëå(עירובין ."äîçä úòé÷ù"

åøîà(ב קלז , àöîú(חולין àì íéàéáðå äøåú ïåùìá éë ."ãåçì íéîëç ïåùìå ãåçì äøåú ïåùì"

åîë ."äàéá" ïåùìá äòé÷ùä åøàúé ìáà ,íìåòì úàæä äöéìîä(יא כח, àá(בראשית éë"

åéìò ãñåðù äîî êåôä àåä ùîùä ìöà äòé÷ùä úöéìî éë ìkNäå .äæá àöåéëå "ùîùäÀÇÀÅ

,øåçà àìå íéðô àì úçú àìå ìòî àì ìåâòä ìò ìåôé àìå .äìåâò íéîùä úðåîú éë .úåàéöîä

.ãö ìëî äåù äìåâòä éë ,ãøé àìå äìò àì åéìò øîåì ìëåð àì äìåâòä úà ááñîä øáãäå

ì"æ íéîëç éøáãá íâ ,"äééìò" ïåùìá úåðåùìä ìëá åøàúé ,÷ôåàä ìò ùîùä àåá ïéðòì ïëå

àì ïëìå ,äãéøéä ïéðòì åîë ,åéìò ãñåð ùîùä úåàéöîù äîî êåôä äæ íâå .ùîùä úééìò

àöé" åà ,"ùîùä çøæ" åøîàé ìáà .íéàéáðáå äøåúä ìëá ùîù ìöà äééìò ïåùì àöîú

åîë "ùîùä( כג יט, õøàä",(בראשית  ìò àöé ùîùä"( ה א, ùîùä".(קהלת  àáå ùîùä çøæå"

éîé ìë äìéìç øæåçå åìâìâá ááåñ ùîùä éë òåãé .äøö÷á êì ùøôà åììä úåöéìîä íòèå
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ùîùäù ïîæ ìëå .íéîùä úìåâò éöç èéáî ãîåò àåäù íå÷î ìë íãà éðáî ãçà ìëå .íìåò

,ãåò åðàøé àì éðùä éöçá àåäùëå .áøòîá åà çøæîá åà åúåàøì ìëåé ,ïåéìòä ìåâòä éöçá

úà äæ íéàåø ïðéàù éðù áåçøá êìåä øçàå ,äæ áåçøá êìåäù éîì äîåãå ,åéðéòî øúñð àåäå

àöé éðåìô" øîàð æà ,éðùä åá êìåäù áåçøì ñðëðå åá êìåäù áåçøä ïî ãçàä úàöëå .äæ

ìò àöé ùîùä" øîåì ìëåð åð÷ôåà ìà ø÷áá ñðëðùë ùîùä ïëå ."éðùä áåçø ìà åáåçøî

åîöò äæä ìùîä ïî äðäå .õøàä ìò ñðëéì åðéðéòî øúñð äéäù íå÷îî àöé øîåìë "õøàä

úåéäì ìëåé ,éðùä åá êìåäù áåçøá ñðëðù éô"òà ùéàä äæ éë ,ùîù ìöà "äàéá" ïåùì ïéáú

åøáò ãò áø÷å êìåä ñðëðäùë íìåàå .éðùä äö÷á éðùäå ,áåçøä ïî ãçàä äö÷á ãçàäùÆ

ìò àöåé ø÷ááù éô"òà ùîùä ïééðòì ïëå .åøáò øáë éë ,åéìà àáù øîåì ìëåð æà ,åøáç úà

ä íå÷î ìëî ,ïéòì äàøðå ÷ôåàäåìâìâá ááåñ ááåñ àåäù àìà äàåøä áöîî åáöîá ÷åçø àå

äéàøe ,äàåøä ùàøì ìòîî ùîùä æàå ,íåéä éöç ãò43éöç øçàå .íãàä éìâø úçú ìöäù ÀÈÈ

äàéá åðéà ïééãò íìåàå .åáöî øáòå àá øáëù ,"ùîùä àá" àø÷ðå äàåøä áöî øáò æà íåéä

,÷ôåàä éöç ãò áøòîá íéðëåùä éë øåáòá øáãä íòèå .õøàä ìòî ùîùä øåñ ãò äøåîâ

ùîùä øúñé øùàëå .÷ôåàä òöîàá ãîåòä ïéòî ùîùä øåñ ãò íåéä éöç íäì ïéà ïééãò

éë ,áøòîä éðô ìò ÷ôåàä äö÷á ïëåùä ïî ùîùä ë"â àá æà ,÷ôåàä òöîàá ãîåòä ïéòî

øáëù ,"äàéá" ïåùìá ùîùä ìù äøåîâä äòé÷ùä àø÷ú ïëìå ,íù íéðëåùì íåéä éöç àåä æà

úëñî ùàøá åðéúðùîá øëæðä øçùä ãåîò ïë ïéàå .÷ôåàä éöç ìë ìò íéðëåùä éðô øáò

åîë ,õøàä ïî íéìåòä íéøåçù íéãàá äëîä ùîùä øåà ìò àìà ùîùä ìò åððéàù ,úåëøá

íéãàäù øîàå .úåéðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ùøéôù åîëå éîìùåøé ãåîìúá ùøåôîù

íù ìò ïë àø÷ðå ,øåçù ïî øæâð "øçù" úìî éìöà ïëìå .ìéî ä"î åîë åìòé õøàä ïî íéìåòä

äøåúá øîàð ïëì .ïåéìòä øéåàä ìà õøàä ïî ùîî íéìåò ïäå øåçù ïúéðáúù íéãàäבראשית)

טו) ïîיט, äìåò àåäù éôì "äééìò" ïåùì øçùá øéëæä ,"íéëàìîä åöéàéå äìò øçùä åîëå"

øîàð ë"çàå ,õøàä( כג שם, ì"æ,(שם  åðéîëç åøéëæäù äîçä õð àåäå ,"õøàä ìò àöé ùîùä"

ìëîå äéâù ìëî íéé÷ð åéúåöéìîå äæä ïåùìä éùøù êéà ïéáú äæä ìùîä ïîå .äìòîì åäåðøàáå

.ù÷òå ìúôð íäá ïéà ,úåòè

íéðåùàøä íéøáãîä äæá åøáã øáëå ,"ùãå÷ä ïåùì" íùá äæä ïåùìä àø÷ð éúòã éôìå

äøåîä øôñá ì"æ í"áîøäå ,äùåã÷ ïåùìá åäåðéë äîì íéîòè åðúðå ì"æ ח)"(ח פרק íâג

ì"æ ï"áîøä( יג ל, שמות  øàùáî(על øúåé äæ ïåùìá àöîð äùåã÷ äî íéîòè úúì åöîàúä

"äùåã÷" úìî éë ,áèéä äæä øàúä ïéáú úàæä äçéúôá åðøàáù äîá íðîàå .úåðåùìä

ù"îë ,åðîî íéúåçôä íéøçà íéøáãî äìåâñìå äìäúì øáã ìãáä ìò åúçðäיו בבית"(בחדר ד

åçðåäùזה ) íéðéðòä úúîàî íéæåìðå úåàéâù íéàìî ïäéúåöéìîå úåðåùìä øàù éùøù äðäå .

לזה 43. ראיה
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ìò øáã øáã íéçðåîå ,äàéâùå úåòè ìëî íéìãáð ïäù äæä ïåùìä éùøù ïë ïéàå .ïäéìò

åúìåâñá ìãáðå äìòúî ïåùì øîåìë ,"ùã÷ä ïåùì" àø÷ð ïëìå .åúåàéöî éôë àöîðä

.úåøçàä úåðåùìä ìëî åúåîöòáå

åðàø÷ ä"á íùä úøæòá ãåò øáçì ïéãéúò åðàùå äæ ïéðòá åðøáçù íéøôñì ììåëä íùå

ïåùìî "ïåðáì" íùá( כה ג, êøãëå(דברים  ,"ïåðáìäå äæä áåèä øää" טו)"(שה ה, "åäàøîש

ììåë åá àåáéù ùøùå ùøù ìë éë ,íéáø íéèøôå íéðéðò äìàä íéøôñä åììëéù éôì ."ïåðáìë

øéùì åùåøôá ì"æ ò"áàøä ùøéôù åîëå ,íéáø íéæøà ïåðáìá ùéù åîë ,åøáçî ãøôð ïéðò

ãçàä äàøéùëå ,íãà éðá ìöà íäì øôñî ïéà íéöò ïåðáìá ùéù ïéðòä" :äæ ÷åñô ìò íéøéùä

ïëå ,åðîî ãáëðå àìôåî øúåé àöîéå ïåðáìá èòî íà éë êìé àìå .åäåîë ïéàù áåùçé íäî

.ø÷ç ïéà ãò íéãáëðå íéàìôåî 'ä òèð íéæøàë äøåúä éøáã éë .ã"ëò "ä"á íå÷îä äùòî

øôñ ìëå .äæ íùá øàúäì ïééåàø íéàéáðäå äøåúä éùøù ìò åììä íéøôñä åãñåðù éôìå

"ìåòð ïâ" åäåðàø÷ äðåùàø àöåéä äæä øôñä ïëìå .åðéðò éôë åì éåàøä íùá åäàø÷à åéøôñî

ìò íìåë ïéðòù ."äéùåú" øáã íùå ,"áùç" ùøùå ,"õòé" ùøùå "íëç" ùøù åøàáúé åáù éôì

øîàðå .äéôéòñå äîëçä(יב ד' àéäù(שם äîëçä ìò ùã÷ ìùî àåäù ,"äìë éúåçà ìåòð ïâ"

äæ úéáá øàáúéù åîë .'úé ìëä øöåéì éúìåæ úòãåð äððéàå ,íãàä úðéáî úáâùðå äðåéìò

êøãë ,"äìë éúåçà" øîà ïë ìòå .äæ øôñî íéáø úåîå÷îá ãåòå ,éðùä øãçá(ד ז, (משלי

úåòöä òéöà ïåùàøä úéáá ,íéúá äùìùì äæä øôñä åð÷ìçå ."úà éúåçà äîëçì øåîà"

ìë àéáà éðùä úéáá .åúàøåä ø÷éòå åúçðä äî ìòå ,"äîëç" ïåùì úðáäì íéììë ãñéàå

úéáá ïäì åðîã÷äù íéììëä éôë íùøôàå ,äîëç ìù úåðåùìî úçà ïäá øëæðù íéáåúëä

úBNeøt étëå ."äéùåú" øáã íùå "áùç" ùøùå "õòé" ùøù ùøôà éùéìùä úéááå .ïåùàøäÀÇÇÀ

øîàðù ïúåàî úåéäì éðëæéå åúãåáòì éðáø÷éå .åîù ãåáë øáã ìò éðøæòé ïåéìòä ìàì íéîùäÅÇÅ

ïäéìò(יט לג , íçøà".(שמות øùà úà éúîçøå ,ïåçà øùà úà éúåðçå"

הפתיחה . דברי  תמו

0 0 הראשון 0 ית הב - עול נ ן ג
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בתים שלשה ובו 

הראשון הבית
ועשרים מאה  וחלונותיו עשרה. חדריו 

הראשון החדר
˙Â�ÂÏÁ ‰Ú·¯‡ Â·Â

Ê ÌÈ¯·ÁÓ‰ ˙Ú„ ‡È·È"" ˘¯˘ ˙Á�‰ ‰Ó ÏÚ ÏÌÎÁ" ÔÂ˘Ï ÏÎÂ "‰ÓÎÁÈ·˙Î·˘ "

Ì‰È¯·„ ÏÚ ÔÈÏÓ ÛÈËÈ ¯·ÁÓ‰Â .˘„˜‰

א  חלון

˙ÂÚ„ ז לקדמונים מצאתי  ""שונות שרש  בהוראת "חכםל לשון  והנחת "חכמה "

הרמב  כי  הקדש . ז "שבכתבי  ""ם שם  המורה. מספר האחרון  בפרק כתב בלשוןחכמה ל נופל "

אמר  ית '. שמו השגת כונתן  תכלית  אשר אמתיות  השגות על נופל היא דברים . ד' על עברי 

יב) כח, תמצא "(איוב מאין  ואמר"והחכמה ד). ב, ככסף "(משלי תבקשנה הרבה."אם וזה .

שתהיה. מלאכה איזו המלאכות ידיעת  על י)ונופל לח, בכם"(שמות לב חכם  ושם."וכל (שם 

לב "כה ) חכמת אשה המדות."וכל מעלת קנות על ונופל כב). קה , יח ּכם"(תהלים  ."וזקניו ְֵַ

יב) יב, חכמה "(איוב ההכנה "בישישים  הוא  לבד בזקנה בחכמה האדם שיקנה הדבר כי  .

והתחבולה הערמה על ונופל המדות . מעלת י)לקבל א, לו "(שמות  נתחכמה זה "הבה ולפי  .

אמר ב)"(שמוהענין  יד, חכמה "ב אשה משם  ר "ויקח הענין", ומזה ותחבולה. ערמה בעלת  ל

כב) ד, להרע"(ירמיה  המה על "חכמים מורה העברי בלשון חכמה לשון שיהיה ואפשר . ַ

שכליות , מעלות  לקנות או וההתחכמות  ההיא הערמה יהיה פעם  המחשבה. ושמוש הערמה

מע מלאכת ללמוד או מדות, מעלות לקנות  הנה או מגונות . ובמדות  בדעות  יהיה או שה,

מלאכת בעל ולכל המדות. מעלת  ולבעל השכליות. המעלות  לבעל יאמר שחכם התבאר

רמב  [לשון כאן  עד ובדעות. מגונים  במעשים  תחבולות  ולבעל ם ]:"מעשה.

¯˘‡ÎÂכי מגדרו. חוץ שהן ענינים על הזה השורש  שהניח מצאתי  ודרשתי  חקרתי

ז  הרב שזכר הראשון מופתים"הענין עשות  בזה ורצונו האמיתיות , ההשגות והוא 44ל

הגיוניות 44. הוכחות
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היא  הגמורה החכמה שאמר הפרק, באותו דעתו שגלה כמו והדעות  האמונות על שכליים 

הקבלה  דרך על התורה מן  שלמדנוה מה במופת בה התבאר ההם .45אשר השכליות  46מן 

¯ÓÂ‡ לומר תוכל שלא עד ענינו, והשגת  מופת עשות  על נופל חכמה לשון  שאין  אני 

שהשגת לפי  במופת. חכמה דבר שהכריח לא  וגם בחכמתו, שהמציא המופת ממציא על

ואלו  מופת . עליו לעשות  אפשר אי בחכמה המתואר דבר וכל ובדעת. בבינה הוא  מופת 

הקדש כתבי  בכל תמצא  ולא נאמנים. ביסודות  זה בספר ויתבארו ורחבים ארוכים  הדברים 

מפסוק וראייתו כזה. ענין  על מונח חכמה יב)לשון  כח, תמצא "(איוב מאין  אינה והחכמה "

" וכן  זה. מספר השני  בבית  יפה יתבאר זה ופסוק ככסף ראיה. תבקשנה השני"אם  הענין  .

חכמה  לשון בין  הבדל שיש  אלא דבר, יפה המלאכות , ידיעת  והוא  חכמה. לשון  עליו שהניח

לא  ולעולם המלאכות. מן  אחת על הנופל חכמה לשון ובין הגמורה, החכמה על המונח 

" בשם  מלאכת -מעשה לבעל שיתארו הקדש  כתבי בכל שיתבאר.חכםתמצא  וכמו סתם  "

לא  אבל בפיו. אמת המדות , מעלות קנות על נופל חכמה שלשון והוא  שהזכיר. הג' והענין 

ז  הרב שחשב ""מטעם  טעם  זה אין כי יתכנו. לא זה על שהביא  הראיות  גם  יחכםל. ."וזקניו

" טעם  חכמה ואיננו הענין"בישישים ואולם הנזכר. בבית היטב יתבארו הפסוקים  אלו וגם .

ז  הרב שהזכיר ג "הד' נופל חכמה שלשון והוא מגונים"ל במעשים  תחבולות  בעל על כ

" לשון  עליו שיונח דבר כל כי נכונה. דבר לא  כמו חכמה ובדעות , וטוב אמיתי  ענין  הוא  "

" בספר בארנו זה ומלבד הקודש. כתבי כל זה על גניםשיעידו נאמניםמעין  ביסודות  "

ראיות שהביא  והראיות  חכמה. שם  עליה תפול ולא הבינה, מכח  מוצאה שהתחבולה

בא  ולא ועמוקים . רחבים  והדברים  שיתבאר. כמו תעמודנה נכחו הן , לדבר לסתור הנה תי

כלל: דרך על רק זה בענין ברחבה

ב  חלון 

ז ‰¯· גרשום  בן  לוי בפירוש"ר' וכתב חכמה. שם  הוראת תוכן  לבאר הוא גם  התאמץ ל

משלי יט)ס' ג , "(משלי ארץ בפסוק יסד בחכמה וׂשםיי ' שהשריש מה הוא  היסוד זה וגו' "ָ

ב  ׂשם  בחכמה והנה בארץ. המציא  אשר הטבעיות הנמצאות ביום"בטבע  מציאותם  שפע  ה ָ

שבהם כל כי חכמה. יקרא בהם  החקירה מפני  לאדם שיושג  ומה ענינם. ונתיסד הבראם 

אדם . יוליד ושהאדם  יחמם. שהחום  תאמר כאילו ומתיחסות . עצמיות מסבות  מתחדש 

""עכ  בספר ואני  גניםל. "מעין  על שפירש  מה דבריו סוף גם הבאתי בתבונה " שמים  ."כונן 

לבטל  עצומות שאלות עליו שאלתי ושם לתבונה, חכמה בין דרכו כפי שהמציא  וההבדל

ז  הרב כי  מאד יפלא ובעיני האמת. מדרך מאד רחוקה הזאת הדעת כי  ודע  צריך "דבריו. ל

סובלת הדעת  אין כי  הקדש . בספרי  כתוב הנמצא חכמה לשון כל זאת  דעתו כפי לפרש

שבכ  חכמה לשון כל השני  בבית אביא ואני כה. ופעם כה פעם  אחד שרש  ספרים"לפרש ד

מסורת 45.

רמב"ם46. דברי כאן  עד
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ז  הרב שחשב ההוראה על רומז מהן  אחד גם  שאין ותראה היטב. באר תמה "ואפרשם ל.

ז  הרב יאמר מה הגמורה, החכמה היא  זאת  אם  לזה."אני הסמוכים מקראות בפירוש ל

כא) ג, מעיניך "(משלי ילוזו אל כב)."בני ושם לנפשך "(שם  חיים ונאמר"ויהיו  טו). ושם  (שם

בימינה " ימים  יח)."ארך ושם  בה "(שם  למחזיקים היא  חיים יא)."עץ ט, ירבו "(שם בי כי

זה "ימיך  כל אם  ותהלתה. החכמה תפארת על הקדש  ברוח שנכתבו פסוקים כמה ועוד .

העצמיות הסבות כמו השמש  תחת  אשר בדברים האדם  שישיג ההשגות על נכתב

ז  הרב שזכר ה'"ומתיחסות דבר אשר הטוב בכל ויתהללו יצדקו ׁשם  בלי  בני  גם  הנה ֵל?

ורבות הטבעיים , בדברים להתפלסף בחרו הם  גם כי החכמה. אנשי על הנביאים עבדיו ביד

ז  הרב כי אני  גם ידעתי לדבר? אוסיף ומה הירח . לגלגל מתחת שהן בדברים היה "השיגו ל

לראות: הטיב לא  הזה הדבר בפירוש אכן  בתורה. גדול חכם
הראשון  ר החד

ג  חלון

התורה‰¯· בפירוש וכתב לפרש. מתכוין היה הוא  אף אברבנאל יצחק לא,ר' (שמות

"ג ) ובדעתבפסוק בתבונה בחכמה אלהים  רוח  אותו ""ואמלא העיונית. היא  החכמה

ובשכל  במדות היא והתבונה בבחירתנו. תלויות שאינן ההכרחים בדברים המעיינת 

בבחירתנו  התלויים בדברים  המעיין ע"המעשי, ."" ובספר גניםכ. עיוןמעין שכל התבאר "

איננה  המעיינת שהעיונית  ונודע  חכמה. לשון  זה על יפול ולא הבינה. בכח  הוא והשגה

למעלה זה על רמזנו וכבר ב')החכמה. רלב (חלון דעת  על היא גם  התשובה וזאת ז ". ל."ג

ז  הרב שחשב ממה להפך הענין התלויים"גם דברים  על זולתי  נופל חכמה לשון  שאין ל.

" יתואר ובעבורן  האדם, וה חכםבבחירת שיתבאר. כמו תלוייןתבונה "" שאינן בדברים גם  "

ז  הרב לדברי מנגד הקדש כתבי  שכל לו יתברר זה בספר והקורא  האדם . יעמודו:"בבחירת  ל

ÌÏÂ‡Â ראב ז "החכם ""ע  זה בפסוק פירש  באחורניתל העצורות הצורות  היא החכמה

הראש ע"מוח כח ". יסוד הוא  האדם בנפש הנטוע  הצורות השומר כח כי  לראות. והטיב כ.

שיתבאר וכמו השני)החכמה עליהן(בחדר שנופל הדברים  הן  מה בדבריו פירש  לא אכן  .

" הענינים"חכמה לשון שיעצור כמו רעות ותחבולות הבל דברי גם יעצור השומר כח כי  .

השומר? בכח  נעצרים שהן בעבור חכמות , אלה גם  התקראנה נשאל כן ואם ההגונים .

וההתבוננות . ההשכלה על חכמה לשונות  הוא  גם  שפירש  ראיתי  מספריו רבים ובמקומות

כן: הדבר שאין  בארנו וכבר

ד  חלון

Ï·‡רש דברי  ז "לשון ""י זה: בפסוק פירש  כי כולם . מדברי טובים מה ל היא החכמה

ולומד  מאחרים  שומע עכ שהאדם קדמונינו "" ממדרשי ה' בית מאוצרות לקוחים  דבריו ל.

מליצותיו,"ז  סתרי הבינו הם הקדש , לשונינו יסודות ידעו הם  בפיהם. אמת ה' ודבר ל.

" שאין ודע  דבריהם. קבל או חכמה ואתה בשמיעה או בראיה או הנקנים דברים  אלא "
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שיתבאר וכמו שני)בלמוד. החכ (בחדר גדר ּבינה זהו עניני  ובין  בינה בין המבדיל והוא ִֵָָמה.

לשון להניח  ראוי ענינים איזה על בדבריו נתפרש  לא עדיין אמנם  וכיוצא . ודעת  שכל

ונשאל "חכמה " מאחרים. וללמוד לשמוע לראות  נוכל הרעות והתחבולות המרמות  גם כי .

ההצעות אחרי  אלא מזולתנו? אותם למדנו בעבור חכמות  אלו גם התקראנה דבריו על גם 

ז  קדמונינו מחשבות עמקו מאד מה יתבאר שנציע , כזה "הרבות קצר במאמר כללו ואיך ל,

ששאלנו: מה לכל ונכונה גלויה תשובה

ÛÂÒהשרש תעלומות  לבאר רצה מהם אחד כל אתנו, הם שלמים האלה האנשים ֵדבר

רמב  כי בדבריהם . נושענו ולא  ורלב "הזה ז "ם  חכמה."ג לשון  נופל מה על לבאר כוונו ל

ראב  דבריהם . על יש רבות ז "ותשובות  החכמה."ע לקבלת העוזר נפשיי כח  רק באר לא  ל

רש"ר  זולתי  בידו. עלתה ולא כן  לעשות  רצה אברבנאל ז "י  דבריו "י כי  לולי  הכל. שבאר ל

נעמיק  כאשר הנה הפנימי , הכח  רק באר לא  בתחלה הנראה לפי ואם וחתומים. סתומים

ועתה  חכמה. לשון נופל מה ועל החכמה, כח באר כי  דבר. חסר שלא לכל יתבאר בדבריו

אכשל. לא  ישר בדרך ויורני ינחני, ובעצתו ימיני , ויתמוך יחנני בשמים  היושב אל עיני  אשא 

ב  השם ובחסד כולה. התורה עמוד והוא  מאד. יקר הזה הדרוש כי ידעתי בא "כי  אני  ה

אור. ישכן  דרך איזו ולחתור לדרוש

ÌÈÏ˘�Â שמצאה מה כלל דרך על יתבאר שבו שני חדר לפתוח  ונבוא הזה, החדר דברי

לדעתי: תשית ולבך ושמע. אזנך הט ואתה הזה. היקר בדרוש  נפשי 

0

ב חדר
Â·Â˙Â�ÂÏÁ ‰¯˘Ú ‰˘ÓÁ

,‰ÓÎÁ‰ È‡˘Â� ,‰ÓÎÁ‰ ÁÎ ,‰ÓÎÁ Ï˘ ˙Â�Â˘Ï ÂÁ�ÂÈ ÌÈ�È�Ú ÂÊÈ‡ ÏÚ ¯·ÁÓ‰ ˙Ú„

ÔÓ ˙ÙÒ‡� ‰ÓÎÁ ÏÎ .‰ÏÂÎ Ì„‡‰ ˘Ù� ˙ÏÏÂÎ ‰ÓÎÁ‰ .ÌÎÁ ¯‡˙ ,‰ÓˆÚ ‰ÓÎÁ‰

¯·„ ÏÎ .‰ÓÎÁÓ ¯˜È ÔÈ‡ .ÌÈ˙ÙÂÓ· Ì„‡Ï ‰ÓÎÁ‰ Ú„Âz ‡Ï .ÌÈ�Ù‰ Ï‡ ıÂÁ‰ƒ»«

ÌÈÏ·˜Ó‰Â ÌÈ˙Ú‰ ÈÙÎ ‰�˙˘˙Â ˙Á‡ ‰ÓÎÁ‰ .˙Â‡ÈˆÓ· ÌÈÎ¯„ È�˘ Â· ˘È ‰ÓÎÁ

‰ÓÎÁ ÔÈ�Ú .‰ÓÎÁ· ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰ ˙�Î˙Ó .‰ÓÎÁ· ÂÈ‚‰�ÓÂ '‰ ÈÎ¯„ ÏÎ .ËÙ˘Ó·

.‰˘ÚÓ ˙Î‡ÏÓ ˙ÓÎÁ .˙È„ÂÓÏ

א  חלון
È˙¯˙ החכמה כי ומצאתי  "בלבי המתוארת  היא חכמה הגמורה הקודש כתבי  בכל "

כוללת האדם  ונפש בה. הנטועות כחותיה כל על ממלכת גברת כולה, האדם נפש  הכוללת

שיתבאר כמו בראשית , במעשה האצולות  הכחות  ג ')כל המסתעפים(בחדר הכחות  ומאלה

דבר  בכל הישר והמנהג רעים . לעמת טובים אלו, לעמת  אלו הם והמנהגים המנהגים . כל



הראשון  הבית  - נעול גן 96

הסכלות . דרך הוא  לעמתו השני  והמנהג  החכמה. דרך הוא  המקבל ומשפט  העת  כפי ודבר

והדעת הבינה במופתי  ימצאם  ולא  מנפשו. לאדם  להודע  יכולים  הישרים המנהגים  ואין

והמספר. ההנדסה מופתי כמו הלמודיים שבענינים  הנכונים  הדרכים במופתים  שימצא  כמו

כח  השכל כח  שבכללן האדם בנפש  הנטועות  הכחות מכל מאד נשגבת החכמה דעת  כי

מאדון הישרים  המנהגים נודעו ואולם ומופתים . תחבולות המולידים הדעת וכח הבינה

את ידע  והוא דרכה הבין הוא  ותבונה, חכמה עמו שמו. ה' עולם  אלהי הוא  כולה, החכמה

נאמר זה על שיתבאר. כמו אדם  לבני  והודיעה ויספרה ראה אז יב)מקומה, כח, (איוב

תמצא " מאין  המענהוהחכמה והיה וגו'. כג )" כח, דרכה "(איוב הבין  וברחמיו אלהים וגו'. "

מפי החכמה לקבל האדם  יוכל שבו הכח  והוא  החכמה, כח אדם  בני כל בנפשות נטע ית '

הקדש ברוח שהמשיל כמו החכמה. חקות  עליו שתצטיירנה הפנימי  הלוח הוא  החכם ,

ג ') ג, לבך "(משלי לוח על ויחכם ,"כתבם  ילמד או ויחכם , ישמע ויחכם , יראה האדם כי .

שהוא  הדבר שכדמות לפי פנימה. בנפש  הזה הכח  יצייר לומד או שומע או שרואה ומה

ג  נטוע  במעשה "מקבל האצולות  הכחות כל כוללת  האדם שנפש  שאמרנו וכמו בנפשו. כ

הוא  והשמיעה החכמה. כפי שהן החכמים מנהגי שיראה ענינו שהזכרנו והראיה ְִָָבראשית .

התורה  בספר שילמד הוא והלמוד ומשפטיה. החכמה חקי הן  מה חכמים מפי  שישמע

החקים ציורי פנימה בנפש  יצייר החכמה וכח החכמה. משפטי  והחכמים  הנביאים וספרי 

שצייר  הצורות  שומר בכחו כי  השומר, כח הוא הזה הכח ומיסודות לומד. או שומע שרואה

ראב  החכם  והזכירֹו הנפש, בתוך אחת  פעם  החכמה זצ"כח הראשון ."ע  בחדר כמבואר ל

חכמה. בו שיש  נאמר למד או ראה שמע ואם החכמה. האדם  יקבל אלה משלש  באחת והנה

" בתאר יתואר לא  עת"חכםועדיין בכל שינהג לבו הרגיל החכמה שקבל אחר אם אבל .

הכ  ושיעשה שקבל המנהגים "כפי  בתאר נתארהו אז האלו, החקים  כפי  ציוריחכםל בעבור "

התוארים מן  תואר כל כי  להם. ההפוכים הסכלות ציורי  על שגברו בלבו המושלים  החכמה

בתאר  צדק יודע  מתאר שאינך כמו המעשה. מסתעף שממנו בלב המושל הציור על נופל

"צדיק " תתארהו אבל הצדק. דרכי לו שנודעו בעבור ועושה צדיק " צדק בדרכי בלכתו "

" תתארהו וברשע בכסל ינהג  אם  כי בליעל צדקה. ואיש  אע"רשע  כח ", בנפשו שנטוע  פי 

אעפ  חכם  בתאר בסכלות  לנוהג  לתאר תוכל לא ככה הצדק. דרכי  יודע  וגם צדק י"לעשות

בדרכי מלכת  נלוז בהיותו החכמה, חקי  למד וגם בחכמה נוהג להיות  הכח בנפשו שנטוע 

החכמה. לקבל אדם  כל ביד שהכח מזה רואה הנך בו. הנטוע  השומר בכח האסופים החכמה

מה  לצייר פנימי  כח נפש בכל ונטע  לשמוע, ואזנים  לראות עינים אדם  לכל נתן ה' כי

האדם חסר ואילו שקבל. הדברים לשמור כח בו נטע וכן  שלומד, ומה שרואה ומה ששומע 

החכמה  בין אמצעיים  הן  הללו החצונים  החושים  שני כי  לעולם . יחכם לא ועינים  אזנים 

שלמה אמר לכן בנפש . הנטוע החכמה כח  ובין לנפש , מחוץ יב)שהיא  כ, שומעת"(משלי אוזן

שניהם גם  עשה ה' רואה, שעל "ועין  האדם  בגוף אלו כלים  שני  תקן  ית' בחסדו פירוש .

נטוע כי בחכמה, נוהג להיות אדם כל ביד הכח  וכן  לעולם . ויחי ויחכם החכמה יקבל ידיהן

יחפוץ: אשר לכל נפשו כחות להטות  והרצון הממשלה כח האדם  כל בנפש 
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ב  חלון 

È‡˘Âנושאי� הם  ולכן הפנימיות , הכחות והן  האדם כל בנפש נטועים הם  גם  החכמה

ככלה  והיא ּכליה, הם הכחות. מאלה אחת על תשען  חכמה של פעולתה שכל לפי ֵֶָהחכמה

אדם כל בנפש כי  הכחות  מאלה נעדר איש ואין תגזור. כאשר ידם על לפעול כליה תעדה

וכח  האהבה כח  הרשע , וכח  הצדק כח גאוה, וכח ענוה כח כמו בכללן, הכחות כל ֶנטועות 

כח  העזות , וכח  הבשת  כח  המורך, וכח האומץ כח  העצלה, וכח  הזריזות כח  השנאה,

וכח  היראה כח  הרצון , וכח הכעס  כח הכילות, וכח  הנדיבות  כח  הסליחה, וכח הנקימה

ארחות מתפשטים  אחד ומכל המנהגים . יסודות  והן  בהן  כיוצא ואלפים  הפנים , עזות 

שהחושים ובהיות והמקבל. הזמן  כפי היא  מהן  א' בכל ההנהגה אופן כי  רבות , ונתיבות 

חכם מורה בלי האדם  יגדל שאם  מזה נמשך פנימה, הנפש אל החכמה מובילים החצונים

מנהגי וישמע שיראה ומבלי  החכמה, בספרי  מעצמו שיקרא ומבלי חכמה, שילמדהו

שאין לפי  ובינה. שכל כח  מלא רחב לב בעל בטבעו יהיה ואפילו לעולם, יחכם לא  החכמים 

אל  ההולך אבל הנעלמים. החכמה דרכי להמציא  יכולים האדם שבנפש והבינה השכל

מכונ ֹות שהן ומישרים משפט צדק על הנוסדים מנהגיהם ורואה דבריהם ושומע ִַָחכמים 

ה' מאויבי  ינקמו ולעת גאוה, ושונאי  ענוה אוהבי  שהם  משל דרך על העליונה. החכמה

יעשו  ולעת עזות. ושונאי  בשת  אוהבי הם החכמה. במשפט  וגאון גאה ולבשו וממנאציו

הגוף  במנהגי  וכן שפה. ומלעגי אדם  מחרפת יבושו ולא החכמה, במשפט  יעיזו ה' מצות

האמת ויקבל ארחותם  כשיראה הנה שיתבאר. כמו החכמה סוג  תחת  כולם  שהן ואורחותיו

באלה  ללכת  עצמו וכשירגיל בנפשו. הנטועה החכמה בכח החכמה יקבל אז מפיהם,

ואם בלבו, החכמה ציורי כשימשלו חכם , יהיה באחריתו בנפשו.47המנהגים  דבר נתוסף לא

בהן השמוש  אופן  למד ורק בנפשו נטועות היו תמיד החכמה נושאי  שהן בכללן  הכחות  כי

ודבר: דבר בכל הנכונה ההנהגה וסדר

ג  חלון

˙‡Êוהתחלפות ספורות , בלי  הכחות כי  ותכלה. קץ לה ואין גדרה, וזה החכמה היא

העולם , יסוד היא החכמה כפי  וההנהגה מס ּפר. עצמ ּו המקבלים  וכפי העתים  כפי  ְִֵַָהמנהגים

תשחית מדרכיה והסר יחיה. נפשו את הוא בחכמה ההולך יסודותיו. הורסת  ממנה ְֶַוהנליזה

האדם כי במדינה. והמושל על הקם גבר הוא  אם  זולתו נפשות גם ישחית ולפעמים ָָֻנפשו,

ב  השם רגליו."שמהו תחת  ׁשת  וכל התחתון , בעולם  מושל להיות  כפי48ה מושל ובהיותו ָ

העקשים , עם  שנאה ובכח הישרים , עם  אהבה בכח שנוהג משל דרך על החכמה, חקות 

לעצמו  ייטיב הנה בזה. כיוצא  כל וכן  הזדון  אנשי עם גבורה ובכח  ארץ, ענוי עם החסד בכח 

הישרים עם ובשנאה העקשים , עם  באהבה הנוהג כסיל, במושל זה כל והפך ולזולתו.

למרות 47.

ז 48. ח, תהלים ע "פ מליצה
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" לשון  כל תמצא זה דרך ועל וזולתו. עצמו ישחית בזה, בתנ חכמה וכיוצא  כתוב "" וכן  ך.

משלי יב)בספר ח, ערמה "(משלי שכנתי חכמה וגו'.אני יג )" שם רע ,"(שם  שנאת  יי ' יראת

שנאתי תהפוכות  ופי  רע ודרך וגאון  ומחקי"גאה הנפש , כחות  סעיפי  הם  הנזכרים וכל .

שם ונאמר בהן . התנהג לבלתי  טו)החכמה ח, יחוקקו "(משלי ורוזנים ימלוכו מלכים  בי 

טז)."צדק  שם ישורו "(שם שרים  לאישבי  הוא  חבר חכמה בלי שהמושל שאמרנו וכמו וגו'. "

צדיקים , ומשפטים  חקים ואיש איש  לכל חוקקת  היא חי  כל אם החכמה כי  ֵמשחית.

אחת תורה ואיש איש לכל וכן ולשופטים. לשרים לרוזנים וכן המלוכה, מנהגי  למלכים

לה: המה נתונים  ומלואה הארץ העליונה. החכמה למשפטי  נכנעים להיות לכולם 

ד  חלון

ÏÏÎ מכלל הוא  אם  לפניך הבא דבר בכל תדע לבבך על תשימהו ואם  אשמיעך. גדול

" לשון  עליהן שנופל והצעת"חכמה הדברים  ודעת . בינה סוג תחת שהן אותן  מכלל הוא או ,

הדרכים ושתי  מחברו, הפוך האחד דרכים, שני  בו שתמצא דבר כל הוא. כך הכלל

" לשון עליו יונח  אז "חכמה במציאות, או חכמה,"סכלות" הדבר, שבאותו האחד הדרך כי .

במציאות ההוא  הדרך הפוך ואין  אחד, דרך רק בו תמצא שלא דבר וכל סכלות . והפוכו

" לשון  עליו יונח  אזי  "בינה נמצא, או יונח מדע" הדרך מן  והנליזה דבר. לאותו הראוי  כפי  "

" לשון  ואפס עליו ""שוא  שרשי  פה לבאר הרצון  ואין  ומדע. בינה התבארו "שכל אלה כי  ,

" גניםבספר עניןמעין  בין  שיש האמיתי ההבדל לבאר הזה במקום  הכונה ורק ברחבה. "

להבין משלים לך ואתן  לפנינו. הצריך זהו כי  ודעת, בינה שכל של ענינים ובין  חכמה של

ואם וכיוצא . מבין  או משכיל או חכם  בתאר יתואר העניו אם  עליך כשיסתפק כונתינו.

נמצא  ממנה הפוך דרך יש  אם וראה צא  והדעת . הבינה מעניני או החכמה מחקות  הענוה

" יתואר שבעליו החכמה, מחקי  הוא  כי  תדע יש, ואם קיים. במציאות  והדרך "חכםבנפש .

אחד  שבכל ונמצא בנפש , נטועים  הדרכים ששתי הרי הגאוה. והיא ידוע  הענוה מן  ההפוך

נוהג  בגאוה עמהן והמתנהג  בחכמה. נוהג  הטובים  עם  בענוה הנוהג  וסכלות . חכמה מהן 

בענוה  עמהן  והנוהג  בחכמה. נוהג  ה' ומנאצי  ארץ רשעי עם  בגאוה והנוהג בסכלות .

באיזו  החכמה תורה במציאות , דרכים שתי  בהיות כי  בסכלות. נוהג לפניהן  עצמו ֶומשפיל

שיש אלה. בכל וכיוצא והכילות, הנדיבות והעזות. הבושת וכן והמקבל. העת כפי  ילך דרך

כמו  בגויה פועלות  בכחות  וכן  החכמה. סוג  תחת הכל זה, לעמת  זה דרכים ב' דבר בכל

ומועדי בשבתות  האוכל והנה במציאות . נמצאים  הפוכים דברים שני  שהן  והצום. האכילה

בו  והאוכל בחכמה. נוהג הכפורים  ביום  והצם  בסכלות . נוהג בהן  והצם בחכמה. נוהג  ה'

החכמה. סוג  תחת  הכל בזה כיוצא  וכל בעריות , והטומאה הקדושה וכן בסכלות. נוהג

במשפט  העתים כפי ומתחלפים  במציאות מזה זה הפוכים דרכים שני דבר בכל בהיות 

כלל. במציאות הפוכו ואין  אחד דרך רק בו תמצא שלא  ענין  וכל 49החכמה.

"חכמה"49. נקראת לא היא
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‰Ê או חכמה דבר לך הגיד אם  ותסתפק עגולה. שהארץ האדם  לך כשיברר המשל. לך

הוא  כי תדע  אין , ואם לא . או במציאות ממנו הפוך דרך יש אם וראה צא ודעת , בינה דבר

" יתואר ושבעליו בינה. שהרי"מביןמדברי  קיים. במציאות  הפוך דרך זה בענין  אין  והנה . ִֵ

אפשר  אי  עגול שהוא המופת  בידך וכשעלה אחת . תמונה אם  כי  לארץ שיהיה אפשר אי 

ג  כלל."שיהיה במציאות הזה הדרך ואין  כקערה. שטוח או המרובע  או  המשולש  בתמונת כ

שאינו  מה דמה אלא כלל בדרך דרך לא  מרובע  או משולש שהוא ויאמר אחר יבא ִָואם 

" וממציאו בינה. דבר הוא  ולכן ואפס. שוא  וחשב "מביןישנו, ולא  על "חכם" תקיש ומזה .

דברי הן מענינם  באמת הנודע  שכל הירח. לגלגל שמתחת בנמצאים  שהן  החקירות כל

" וממציאם כשנמצא "מביןבינה. תמיד המאורות. ומהלכי השמים  תכונת בחקירות וכן .

" נאמר בחקירתנו זה האמת מבינים "אנחנו או זה " הפוך "יודעים דרך אלה בכל שאין לפי  .

ענינים כולן  שהן  ממעל, בשמים הרבות  הצבאות  בכל ונוהג  הולך הדבר וכן  כלל. במציאות

וכן והתנגדות . תהפוכות לה שאין קיימת  מציאות על ונוסדים  בבחירתנו, תלויין  שאינן

אדון גבוה מעל וגבוה הנבדלים . בעולמות בצחות בהשגות  האלהיים , הענינים  בהשגת הדין 

גוף  שאינו אמת . אחד שהוא אמתי . מציאות מצוי  שהוא  לדעת  משל דרך על שמו. ית ' הכל

שהן והנאמנות  הטהורות  הדעות באלו כיוצא וכל תכלית. בעל בלתי שיכלתו בגוף. כח  ולא 

מכל  באחת  המכחיש  כי במציאות. נמצא  אלו מכל הפך שאין לפי ודעת, בינה עניני כולם

לא כי  סכלות . בדרך שדרך לומר תוכל לא נמצא אלו שאינו דבר דמה אבל כלל. בדרך ִָהלך

הכל: על תקיש  ומזה ואפס. און מחשבות  וחשב כלל.

ה חלון 

È¯·„Ó על הכונה תמיד הקדש  בספרי שנכתב חכמה לשון  שכל תשכיל שהנחנו הכלל

בכל  שיש  האדם  בבחירת התלוים המנהגים  והן  במציאות , דרכים  שתי בהן  שיש  ענינים 

ז  אברבנאל יצחק ר' מדברי  הפך וזה דרכים . שתי  מהן  וכבר "דבר  הא'. בחדר שהבאנו ל

והוכחנו  מספיקים , בפירושים חכמה לשון בהם  שנזכר הקדש כתבי  כל השני בבית  בארנו

הכלל  דברי  פי שעל אודיעך ועוד מאד. נפלא והענין  שיסדנו. הכלל דרך על הולכים  שכולם 

כלל  דרך ועל הקדש . ברוח המדברים בהן  שהשתמשו עמוקות ומליצות  מ ׁשלים  תבין ָהזה

יש כי ולשמאל. לימין אותן  המשילו דרכים, שתי  חכמה של ענין בכל היות  שבעבור תדע 

אלא  שירצה. מהן באיזו להשתמש יוכל והאדם  מעשה. כלי להיות  ידים  ב' האדם  לכל

אל  [נמשל] שכנגדה הסכלות  ודרך הטובה. החכמה דרך נמשל ואליה נכבדת , שהימנית 

ע דוד אמר זה ועל ח)ה"השמאלית . טז , אמוט "(תהלים  בל מימיני כי וגו' יי' ויתבאר "שויתי .

" גניםבספר אמר"מעין וקהלת  ב'). י, לשמאלו "(קהלת כסיל ולב לימינו חכם ויתבאר "לב ,

דרכים שתי  בעניניהן שאין בעבור והדעת  הבינה על הזאת המליצה תמצא ולא השני. בבית 

" לשונות החכמה על הקדש כתבי  הניחו וכן  למעלה. וצדקה כמבואר הנליזה "צדק ועל .

" לשונות וחטאה ממנה ""חטא  לשונות הבינה על והניחו ומישרים. ממנה "ישר הנליזה ועל .

" ומעוותלשונות  חקקה "עון  העליונה והחכמה דרכים . ב' חכמה דבר בכל שיש לפי  והטעם  .
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שצונו וכמו האדם בו ילך אשר הדרך את צדיקים ט)חקים  כח, בדרכיו "(דברים  ."והלכת

הולך  ואם הצדק. בדרך הולך החכמה שחקקה בדרך האדם ובלכת  צדיקים . יסודותיה והנה

" לשון נופל זה ועל הדרך. מן סר הוא  הרי שכנגדה כמוחטא בדרך טז)" כ, קולע"(שופטים

יחטיא  ולא  השערה אל נקודת"וגו' אל קלעו מנקודת הנכון מדרך יחטיא  לא פירוש  .

" לשון  כל וכן  אחד,"חטא השערה. דרך רק מעניניהן בענין  שאין ודעת  בבינה כן שאין מה .

הדרך  מקלקל הוא  אלא כלל, דרך על הולך איננו הדרך מן והנלוז במציאות . שני  דרך ואין

עליו. נטבע  שהוא  במה עצמו המציאות קלקל מרובעים  שהשמים האומר כי  עצמו. האמתי 

דרך  על אחר. בדרך שבוחר אלא  שהוא מה כפי הענין שמניח  החכמה מדרך הסר כן  ָואין

" תצוה החכמה חמץ משל, תאכל ואל בפסח  מצה ""אכול יאמר הנלוז הנה רצוני. אין

חמץ  אוכל ואני  המצה ""באכילת  תצוה החכמה פלוני. נגד בענוה הנלוז "התנהג ויאמר .

אתגאה " וילך "אני  מעליו ׁשיטה אלא  שהוא, כמו החכמה דרך יניח תמיד בזה. וכיוצא ,ֶֶַ

" לשון  אין  לכן  ממנו. ההפוך בינה חטא בדרך עניני על ולא החכמה דרכי  על אלא  נופל "

" בלשון  הוא ונהפוך ו ישר ודעת. המביןעון"" כי  והדעת. הבינה עניני  על לבד שנופלים  "

שאינו  ומי האמת. נקודת  מצא כן  ועל הבינה דרך על במישרים  שהלך [היא ] אות האמת

המשל  וכדרך הנכון. והפך הנכונה, הדרך ועוות קלקל אלא  לכת הישיר לא  האמת  ְַָמבין

ועתה  ועוות . עון  לשון  זה על להניח  יתכן  ולכן מרובעים . שהשמים  החושב מן שכתבנו

ועיות החכמה, בדרכי  שחטא בעבור והעון, החטא בודוייו יזכיר בתשובה הׁשב למה ָתבין

המליצה באה זה ועל הבינה. כז)דרך לג, העויתי"(איוב וישר חטאתי  והדברים"ויאמר .

" לשון כל וכן  בזה. נדבר ועוד למבין , הנמצא שקר נעימים הסכלות  דרך על הניחו "

" לשון וכל אמת. שהיא החכמה לדרך המנגד והוא בדרך שוא במציאות , הקלקול על הניחו "

בחכמה  שההולך ודע  במציאות. מצוי שאיננו דמיוני  ענין  על הוא השוא כי הבינה.

כדרך ממרומים. בינה רוח יקבל ח)באחריתו לב, תבינם"(איוב שדי הם"ונשמת ה' ופקודי .

המליצה באה זה ועל החכמה, קד)דרכי קיט, כל "(תהלים שנאתי  כן על אתבונן מפקודיך

שקר  ""ארח בספר וכתבנום עמוקות. הוראות  בה יש בהתפעל אתבונן ומלת  גנים. "מעין

" ושכל. בינה לשונות על רוח ואתבונןבדברינו לקבל אזכה הוראתו זה בפסוק האמור "

ולכן החכמה. דרכי אמת, דרך שהן  פקודיך ושמרתי  שלמדתי  בזכות זה וכל ממרומים. בינה

נאמר  כן  ועל ויכסלו. יבערו בו ההולכים כי הסכלות. דרך שהוא שקר ארח כל שנאתי

אתבונן" ראוי"מפקודיך היה הפקודים להבין  והחקירה ההתבוננות  על הכוונה היה ואם  .

" אתבונןלומר כמו"בפקודיך ב). ט, בספרים"(דניאל ו),"בינותי  ו , בבנים"(משלי ."אבינה

" לשרש שהקדמנו הכללים  על ונשען עמוק "ביןוהענין ולשרש רומז "שכל " רק אינני ופה .

עוד ונאמר קצרות . כט)רמיזות קיט, חנני"(תהלים  ותורתך ממני הסר שקר וחקי"דרך .

יתפרשו  ובמקומותיהן ברורים . במופתים למטה שיתבאר כמו הגמורה החכמה הן  התורה

כי"בעז  לכל יתברר אז שזכרנו, והלשונות המליצות מן אחת בהם שנזכרו הכתובים  כל ה

הזה  ובמקום  כולם . והמשלים  המליצות  ותעמודנה תסובינה ושעליו אמת, יסוד יסודנו

הסמוך. בחלון ויתבאר מהנה, אחת רק נזכיר לא



ו  חלון - ב 101חדר

ו חלון 
¯ÈÎÊ‡למען הנבואה, בספרי הכתובה אחת מליצה כונת  על להעמידך קטנות הצעות

מן זה ותבין  אדם. כל בנפש נטועים החטאים א'. ההצעות. הן ואלו כולן . על ממנה תקיש

הסרה  אלא חטא  ואין  עוד. שיתבאר וכמו הכחות  כל נטועות כלנו שבנפש  למעלה המבואר

ב' והנה בגאוה. ונוהג  הענוה ממנהג  הנוטה כמו ממנה. ההפוך בדרך ללכת חכמה מדרך

רוב כפי  ב'. הצעה בנו. נטועים  תסתעפנה (המׁשל)הדרכים כן בלב הכח ציור [ממשלת ] ְֵֶ

עליו ורמזנו ידוע וזה ומעשים. פעולות  א')ממנו מדרך (חלון האדם  נטיית  ג', הצעה למעלה.

לפי ממנה ונוטה בחכמה. ללכת  לאדם  ראוי כי  מאמין  הא' שתים . דרכים על הוא החכמה

שאמרו אלו כמו החכמה. חקי על החולק הוא  והב' תקפו. ט)שיצרו ט, יי'"(יחזקאל עזב

רואה  יי ' ואין הארץ תוקף "את  מפני שנוטה ומי ורעות. הזרות  המחשבות  באלו וכיוצא ,

ואח  לפרקים  רק יחטא  לא ועי"היצר יצרו. על הוא יתגבר ולעתים  יתחרט, יתגבר "כ לא  כ

והותרה  לחטוא  בעיניו נקל כי  עת. בכל יחטא און  במחשבת  הנוטה אבל בלב. החטא  ציור

ועי הרצועה. תקוה "לו ואין תקנה אין  וכמעט וממשלתו. החטא  דרך ציור בלבו יתגבר כ

סוג  תחת הם כאלו שהמחשבות  בארנו כבר ד'. הצעה נפשו. פני  מעל ולהשליכו להסירו

אלא  חוטא  איננו הענינים  באלו והמקלקל במציאות. הפוך דרך בהן שאין  לפי הבינה.

" לשון  הונח זה קלקול שעל והוא היא . גם בארנוה ה' הצעה איננו "שוא מעוות . כי בעבור .

שהוכיח  היקרה התוכחה מליצת וראה עיניך פקח הללו הקצרות ההצעות ואחרי במציאות.

ואמר ה'. בעיני הרע  שעשו און מחשבת  לבעלי יח)הנביא  ה , בחבלי"(ישעיה העון מושכי  הוי

חטאה  העגלה וכעבות מתוקף "השוא  לבד עושין  שאינן  החוטאים כת  על ואבוי  הוי  פירוש  .

רואה  ה' אין  הרצועה הותרה לומר  און  מחשבת נפשם  על שמשכו בעבור אלא  היצר,

" עצמם  על משכו המחשבות ואלו בזה. השוא וכיוצא ומופתיהם"בחבלי טענותיהם כי  .

וע כלל. במציאות  הללו כדברים שאין  ואפס , ""שוא כן חטאה י העגלה שנעשה "כעבות  .

בלבם גבר גן  כמו בנקל. ינתק לא העגלה כעבות  וחזק עב כפול בנפשם הנטוע  החטא 

תחלה (המׁשל) שמשכו לפי זה וכל עוד. להסירו יכלו ולא בו, שבחרו החטאה ציור [ממשלת ] ְֵֶ

בעבור  העגלה, לעבות  חטאם  ממשלת  חוזק המשיל ולכן  ג'. בהצעה וכמבואר עליהם, העון 

בעגלה  לנוהג ודומה בסכלות. לנהג ובחרו ה' מדרך וסרו שחטאו הרע מנהגם  על הוכיחם

הסוסים ינתקו שלא כדי  חדשים  בעבותים הסוסים בה וקושר ידוע , לא  מחוז אל ללכת

כ  הרע ומנהגם חטאם כן  אחר. דרך על וטוב."וילכו ישר בדרך עוד לבוא  יוכלו שלא חזק כ

" מהו דבריו פירש  השני העוןובפסוק ב מושכי דברו ומה ואמר"עקלקלותם"" ה ,. (ישעיה

נראה "יט) למען  מעשהו יחישה ימהר רועהאומרים  על הנביא  כשהוכיחם  פירוש וגו'. "

ב  ושהשם ""מעלייהם  השיבו מהן , יפרע  נראה ה למען ממנו, להפרע ויחיש  ימהר יתן  מי

אלו  בכמו מאמינים אנו אין  רואות עינינו שאין  עוד כל כי הוא. שכן ""בעינינו וכן  ותקרב .

ונדעה  ישראל קדוש עצת בפיך."וגו' אמת  כי  נדע  אז עלינו שיעץ עצתו כשתקרב כלומר .

כח  בנפש שיש תלמד שבארנו וממה זה. מענין מהרבה מעט בארנו והנה יבין . והמשכיל

הלוח  הוא החכמה וׁשכח  חכם . המתואר ומי החכמה. היא ומה החכמה. ונושאי  ְֶֹהחכמה.
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הכחות הן החכמה ונושאי  ושלומד. וששומע שרואה החכמה ציורי המקבל הנפשיי 

העליונה. החכמה שחקקה והמשפטים החקים והן  לנפש מחוץ היא והחכמה הנפשיות .

הנפש: חכמת  היא וזאת בהן . ונוהג החקים אלו שאסף מי הוא והחכם 

ז  חלון

„ÂÚÂ ב השם מנהיג  שבה העליונה שההנהגה תדע  גדול גם"כלל מתוארת עולמו את  ה

" בלשון  הקדש בספרי  ב "חכמה כן והשם ."" בתאר מתואר עולמו המנהיג  שהוא ."חכםה

" לשון שהונח כמו דרכיחכמה כי  כפי כשהן והמקבלים  העתים  כפי האדם  מנהגי על "

ב  השם  מנהגי  על יונח ככה במציאות , והפך-הדבר דבר מנהג  בכל שיש  בעבור ה."החכמה,

וישלם בצדק, תבל ישפוט פיה ועל החכמה, במדת הן עולמו מנהיג שבהן  מנהגיו שכל לפי

דרכי כפי  השמים מן היורדות  גזרות  הן  השמש מתחת התמורות כל כי  כמעשהו. לאיש

ב  היוצר את  הנביאים בהן  שיתארו העליונות  ""המדות  כמו רב ה, אפים  ארך חנון רחום 

לאויביו חסד  נוטר מצריו נוקם קנא, אל אלהים  כמו ומשפטיו דיניו תארי וכן  וכיוצא. "

כל  זה ובכלל לשבט. פעם  לחסד. פעם  והפך-הדבר. דבר מהן אחד בכל שיש וכיוצא .

חכמתו  מדת  כפי  נוהגים הדברים  אלו וכל והרעות . הקללות  כלל וכנגדן והטובות. הברכות

ואמר הקדש ברוח זה סוד גלה שלמה והמלך ומישרים . ומשפט  צדק כב)העליונה. ח, (משלי

דרכו " ראשית  קנני  כולם ."יי ' פועלים פיה ועל הדרכים, ראשית היא  החכמה מדת  כלומר .

כפי בעולם  פעולתם פועלים  כולם  וכן  והעונש והדין והחנינה והרחמים  החסד תאמר כאלו

אמר כן  ועל החכמה. יד)גזרת ח, גבורה "(משלי לי  בינה אני ותושיה עצה ונכבדות"לי  .

" שרש  על זה מספר הג ' בבית בדברנו זה על דבר יעץ דברנו שם ועל חשב שרש ועל "

במשנתו עקיבא  ר' שנה זה ועל ג )תושיה. נדון"(אבות , העולם הזה "ובטוב הקצר במאמר .

בראשית מעשה כל כן ועל העליונה. החכמה מדת  הוא הטוב מדת כי שדברנו. מה כלל

שנאמר כמו החכמה במדת כד)שנעשו קד, עשית"(תהלים  בחכמה כולם  יי ' מעשיך רבו ."מה

יום כל במעשה הזכיר ד')לכן א, טוב "(בראשית  כי  אלהים ב "וירא השם כשגלה וכן ה ".

הקדים העליונים , דרכיו סוד יט)למשה לג, פניך "(שמות על טובי כל אעביר ובפרושינו "אני .

אבות איך 50למסכת  ודרך, דרך לכל חקים  חקקה העליונה החכמה והנה בזה. הרבה דברנו

האדם . בני מעשה וכפי  המקבלים  כפי  פעולותיו יפעול

ÂÏ‡נאמר שכן ישתנו. ולא  לעד עומדים ו)החקים ג, שניתי"(מלאכי לא  יי' לא "אני .

הנלוזים  שאמרו יז)כמו ב, אלהי"(שם איה או חפץ הוא  ובהם יי' בעיני  טוב רע עושה כל

""המשפט  מלת כי ודע  זהתמים. שבארנו כמו השתנות. בלי הקבוע  הדבר על נופל (ברחבה )"

וכמו במקומו. ט)[בהרחבה] ו, בדורותיו "(בראשית  היה תמים צדיק איש אע"נח פירוש  פי".

וכן  זמן. בשום  השתנות  בלי  קבוע  צדיק בכולם , תמים היה הרבה דורות יח,שחי (דברים 

ג50. פרק  סוף לבנון , 243-244)יין  עמ' תשס"ג  (מהד'



ח  חלון - ב 103חדר

אלהיך "יג ) יי' עם תהיה על "תמים נופל משפט ומלת ונלוז. סר ופעם מאמין, פעם  לא .

ע משה אדונינו ולכן  במקומם. כתובים גדולים  כללים בזה ויש  הרבה. וזה בחכמה. ה "גזרה

ועתים לטובה עתים  כי  וראה האחרון . היום עד לישראל שיקרו הקורות להודיע  כשרצה

ח  לרצון  מרצון שנוי  בזה שאין בתחלה גלה האזינו. בשירת הכתוב ככל הכל "לרעה, אלא  ו

זה על ואמר החכמה. שורת כפי  וביושר בצדק עליונה ד)בגזרה לב, תמים"(דברים  הצור

משפט  דרכיו כל כי ב "פעלו הצור מפעלות  כל פירוש  ."" רע בין טוב בין קבועים"תמימיםה ,

החכמה  משפט כפי במשפט  הכל לשבט בין לחסד בין  דרכיו כל כי  ישתנו. ולא לעד

" ולכן ומישרים . ומשפט  צדק שמכונותיה הוא העליונה, וישר צדיק עול ואין אמונה ."אל

שני שיהיו יקרה ולו מספר. אין עד לרבבות ותמורות  שנויים  במקבלים, אלא השנוי  ואין

הראשון , בדור חי והאחד ולרע, לטוב ובמחשבותיהם במעשיהם  בצמצום, שוין אדם  בני 

ישתנו  לא  וגזרותיה החכמה חקי  כי אחת. שניהם קורות  שיהיו ודאי האחרון , בדור וחברו

אותה  יכנו והפך-הדבר, דבר בדרכיה תפעל הזאת העליונה שההנהגה ולפי לעולם . לעד

" של בלשונות ב "חכמה הנביאים  והיוצר ."" בתאר יתארו כולנו המנהיג  שנוהג "חכםה לפי  .

כמו ב)בחכמה לא, רע"(ישעיה ויבא חכם  הוא  ד)."וגם  ט, כח "(איוב ואמיץ לבב וגו'חכם  ".

ב  הוא כי  שומעת . אזן  להסביר משל בדרך הכל בו,"ואולם  שיתואר התוארים מכל נשגב ה

לעד: שמו ית' ומאצילה, החכמה אדון  והוא 

ח  חלון

ÂÓÎÂ" לשון עליהן  יפול בראשית  ימי בששת עשה אשר הגדול ה' מעשה כל ,"חכמה כן

העליונה  שההנהגה והוא למעלה, שבארנו ממה זה ותבין בחכמה. מעשיו כל שעשה בעבור

לפועל  יוצאים  כולם  ולרע  לטוב העליונות  הגזרות כי  נודע  וכבר החכמה. מדת כפי  היא

בראשית יוצר של אומנותו כלי  הם  בהם  אשר וכל והארץ השמים כי  הנבראים . באמצעות

משל"ב  דרך על הגזרות. כל יחולו ידיהן ועל היוצר, ביד כחומר בידו והכל לז)"(מל ה. ח, א

יהיה " כי ""רעב השמים. את ולהפך"ועצר י). סח, אלהים"(תהלים  תניף נדבות  וכן"גשם  .

ט) נה, מסער "(תהלים סועה ב "מרוח השם הכין ולכן וכיוצא . רעה וחיה דם רעש , כל ". ה

ועל  הבריות. להנהגת הצריך כפי  ובמשקל, ובמספר במדה החכמה, משפט כפי הנבראים 

מבינת הנשגבת  העליונה הכונה תשתלם  נברא בכל שיש  הנפלא והקצב הזאת ההכנה ידי 

ולרע לטוב גמולו אדם כל יקבל ולרע , לטוב אחד בכל שיש התמורות באמצעות  כי  האדם .

ב  השם יסד זה ולעומת החכמה. במשפט וזכותו מצבו נופיו "כפי  ורחבו, העולם  ערך ה

ומקום והמחצבים הדוממים והמעיינות , הנחלים הימים  מקומות בטבעם, הנבדלים

וסגולותיהן טבעיהם החיים  בעלי מיני וסגולותיהן , טבעיהם  הצמחים מיני  מוצאותן,

לגוייהם . בארצותם  האדמה משפחות  כל וכן  דבר. כל תכונת  דבר, כל תמונת  ותכונותיהן,

כפי המעשים כל הנוהגת  העליונה החכמה שורת  כפי  נעשה לכל כאשר הכל דבר של כללו

הכלולים הדברים כל כי יוכל. לא הבינה במופת  סודה לדעת  החכם  יאמר ואם  מדתה.

שרמזנו  וכמו שמו, ית' הכל ליוצר זולתי במופת  ידיעה מהן אחת  על גם אין  בחכמה,
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הן העליונה. ההנהגה בחכמת  הן עליון . עצת כפי  שהן  האדם  מנהגי  חכמת  הן למעלה.

שענינו  קהלת , ספר בחכמתו שלמה יסד זה ועל בחכמה. הכל יוצר שעשה המעשים  בחכמת

ב  השם  ובעזרת  מאד, על "עמוק פשטן כפי  ובארנום זה. בספר ומליצותיו דבריו רוב באו ה

תמונה  על ולא זאת תמונה על דבר נעשה למה שואל טוב לב בעל אין  ולכן  יסודותינו. פי

החכמה  בחפץ עשויים המעשים  כל כי זה? במספר או זו במדה או זה במשקל ולמה אחרת?

סדר  לעמת בחכמה העשויים הללו התמורות וכנגד חי. כל מלב סודה שנעלם העליונה

במשנתו עקיבא ר' שנה כמעשהו, לאיש לשלם  העליונה ג )ההנהגה נתון"(אבות, הכל

ז "בערבון המשנה מפרשי  דברו ובמליצתו שמלת". והוא כפשוטו. יתבאר דברנו ולפי ל.

כמוערבון" החוב. לשלם  משכון  הוא  יז)" לח , שלחך "(בראשית  עד ערבון תתן ומלת"אם  .

כמונתון" פעול. בינוני  יא)" ג, לך "(אסתר נתון העולם"הכסף טובות שכל לפי פירושו, וכך .

מן שנהנו מה לשלם צריכין ישמעו לא ואם  ומצותיו. ה' חקי  ישמרו אם  תנאי  על ניתנו

תמורות בעלי  הנבראים  כל נעשו ולכן לחוטאים . והתוכחות  העונשים הן ואלו העולם ,

" וזהו העוברים . מן ידיהן על בערבוןלהפרע נתון ימי"הכל בששת  שנברא  מה כל כלומר .

חובם בעל מהן  יפרע  חובם , יפרעו לא שאם עולם , לבני  משכון בערבון  תמיד נתון בראשית 

אבות"ע למסכת ובפרושנו שבידו. המשכון ופה 51י המשנה. זאת דברי  בכל הרבה כתבנו

" משנת  אחר זו משנה קבע ויפה נלך. צפויבקצרה "הכל בה שזכר נדון" העולם ."ובטוב

למעלה ז')כמבואר  :(חלון

È¯ÙÒ·Âישעיה אמר הענין. מפורש  יב-יד)הנבואה בזרת"(מ, ושמים  מים בשעלו מדד מי

ויבינהו  נועץ מי את  יודיענו. עצתו ואיש  יי ' רוח את  תכן  מי  הארץ. עפר בשלש וכל תכן 

משפט  בארח אח "וילמדהו ובמשקל. במספר במדה הדברים כל שנבראו תחלה הודיע  כ ".

" מליצת  באה זה ועל החכמה. במדת  היו והספור והמשקל שהמדידה שהנחתה עצה אמר "

הג' בבית  שכתבנו כמו בחכמה. הסכמה "(ברחבה )על אמר גם משפט [בהרחבה]. ."בארח

אמר שלמה המלך למעלה. כמבואר החכמה גזרת  על זה יט)וגם ג , יסד "(משלי בחכמה יי '

"ארץ  בספר ובארנום עמוקים  ענינים זו בפרשה ויש וגו'. גנים" ואמר"מעין  כב)(מ . ח, שלי

מאז " מפעליו קדם  דרכו ראשית קנני  וגו'.יי' כז)" אני"(ח, שם שמים  וכבר בהכינו וגו'. "

" הימים  ששת במעשה נכתב זה שמטעם למעלה טוב רמזנו האלהי"כי  המשורר גם  .

אמר בראשית מעשה בשירו כד)כשהזכיר קד, בחכמה "(תהלים כולם יי' מעשיך רבו מה

בחכמה."עשית עשית כולם  רואים, שאנו הנפלאות והתמורות  הרבים  המעשים פירוש  .

עתיקים: והדברים

Ú„Â ב היוצר יתואר אלה בעבור גם  ""כי  בתאר אע"חכםה והפוכו ". דבר אין שבערכנו פ

יחליפו. ולא ימירו לא אחד, מצב על תמיד עומדים וטבעיהם תמונותיהם כי מהן . באחד

וכמ  בינה בדרך שהלך לפי  מבין. בתאר יתואר ותכונתם תמונתם ד')ש "והיודע  למעלה.(חלון

לבנון51. 245-249)יין  עמ' תשס"ג, (מהד'
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ב  היוצר בערך לפניו "הנה פתוחים  היו דרכים  כמה כי  והפוכו. דבר ומעשה מעשה בכל יש ה

תבנית על השמים  את עושה היה חפץ ואילו מאומה. ממנו יבצר ולא  העולם , את  לברוא 

שבראו  דרך על אותו לברוא שבחר אלא  צאצאיה. וכל הארץ ומהלכם , המאורות  וכן  אחר,

ב  והוא  והפוכו, דרך ענין  בכל שהיה ולפי  החכמה. מדת  כפי  החכמה "שהוא בדרך בחר ה

" בתאר זה בעבור יתואר במעשיו, כן  כמבואר "חכםונהג  הדברים יאמרו משל בדרך ואם  .

ז) במשנתו(חלון עקיבא ר' שנה זה ועל ג )למעלה. כלי"(אבות , להם שנתן  ישראל חביבין 

ב "חמדה  היוצר חמד זה שבדרך לפי חמדה. כלי החכמה מדת תאר העולם . נברא שבו ה ",

אבות מסכת  ובפירוש  העליונה. החכמה דרכי  הם התורה ודרכי עולמו. בה בארנו 52לברוא 

הרבה: קצרנו כי וחקור דרוש הכל.

ט  חלון

ÔÎÂ המספר חכמת כמו אדם. בני  בין הנודעים  הלמודיות  החכמות  כל כוללת היא 

חכמת והמזלות, הככבים המאורות  מהלכי ידיעת והוא השמים מלאכת חכמת וההנדסה,

ובנין האדם בנין  הרכבת  ידיעת  והוא  הנתוח , חכמת וההגיון, הלשון  חכמת והשיר, הניגון 

בעולם שהן  הדברים  טבע ידיעת והוא  הטבע חכמת הרפואה, חכמת  החיים, בעלי  שאר

זה  כבד. וזה קל. זה יבש. וזה לח . זה דבר חם . וזה קר. זה צמח  משל דרך על וסגולתם .

הכימ  חכמת  רפה. וזה חזק. זה מקשה. וזה בסוג "ספוגיי . אלו היות  וטעם באלו. וכיוצא  יאה.

שבחפץ  משל דרך על עליו. שהן בטבעיהן  בראשית  במעשה הטבעו שכולן  בעבור החכמה.

בשס  גלגלו שיסוב בשמש הטביע כ "השם  והירח יום , ורביעית  ימים שעות ,"ה ואיזה יום ט 

הטביע וכן  בזה. וכיוצא  עולם  ימי  כל המזלות אפודת תחת השמש מהלך ושתהיה כולם . וכן

ע משונות  קולות  שיתנו שבעוגב נגן ,"במיתרים  ייטיבו שבהתאחדם  והתנועה, האויר י 

וכמו  בחכמה, כן  שגזר השם בחפץ טבעם על הטבעו כולם וכן  שומעת. לאזן  ערב וקולם

ו')שבארנו ויתר (בחלון הירח וכן  במסבתו. ממהר או מאחר השמש היה ה' חפץ ואילו .

יש והנה אחרת . תכונה על לעשותו יכול היה חפץ היה אם כולו, הטבע  כל וכן  הככבים .

ב  השם  מפליא "אצל שהוא  הרצון , בעת לפרקים  שיראה וכמו והפוכו דבר אלו בכל ה

הגשם בימי  במצרים  שבערה מתלקחת אש  כמו ממתכונתם . היצורים ומשנה לעשות

" בספר שבארנו כמו האש, מן נמס ולא בפרור בשלו לישראל, שירד והמן חןוהברד, 53."רוח

החכמה: סוג  תחת  אלו כל כן על בחכמתו, גזר כן  כי  הזאת , המתכונת  על שהטביעם ולפי

י חלון 

ÔÎÂמנהיגי המלחים חכמת  הבנאים , חכמת כמו מעשה. מלאכת חכמת כל כוללת  היא

החרשים , חכמת  והאורגים , הרוקמים חכמת הלוטשים, חכמת  הצורפים , חכמת  האניות ,

יד52. משנה לבנון ,פ"ג  235-239)יין עמ' תשס"ג  (מהד'

.53360 עמ' הספר , סוף 
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מטעם החכמה בסוג אלו וגם באלה. וכיוצא מבצרים , ובוני  מלחמה כלי עושי חכמת

ב  היוצר כי  יעמלו "המבואר. אדם שבני ורצה האלו. המלאכות כל הדברים בטבעי הכין ה

האלו. המעשים להשלים ההכנות כל והכין  מלאכותם ענין הטבעיים  הדברים  מן  לעשות

ב  היוצר שהטביע החכמה "לפי חפץ ולמלאת  העולם לתקון  והכל בראשית, במעשה זה כל ה

ולהשלמת העולם לתקון הם שגם  למעלה שבארנום  הלמודיות  חכמות כמו ההנהגה. בענין 

הפוכות אחרות תכונות  במעשים מטביע  היה השם  חפץ ואילו בריותיו. את השם הנהגת

הספינו  למעבר ראוים הימים  היו ולא  לו, ראויות הבנין  לענין האמצעיים היו ולא ת ,מאלו,

ב  השם  אצל אלה בכל יש והנה בכולם . וכן אחר, מנהג  על הולכים היו והפוכו."או דרך ה

אלה  כל יתוארו לכן  העליונה. חכמתו ארח  כפי  לעינינו שהיא כמו ההויה על שגזר אלא

החכמה: בתאר

יא  חלון 

„ÂÓÚ שאעפ ה'"והתבונן מעשה כל וכן חכמה, בתאר מתוארת  העליונה שההנהגה י

הידיעות מאסף לתאר יתכן  לא הנה מעשה. כל ומלאכת  הלמודיות  וכן  בחכמה, ְֵַמתוארים

" בתאר עלילותיו."חכםהאלו ולמד ה' דרכי ליודע כן לתאר נכון שאין  לומר צריך אין .

בדבר  נוהג  שהוא רק התוארים, מן בתואר האדם  את לתאר נוכל שלא בארנו שכבר

העולם אדון  לבדו והוא משלה, בכל ומלכותו המלוכה ליי' כי  אפשר, אי  וזה שנתארהו.

שנאמר כמו בדרכיו ללכת האדם שיוכל תאמר ואם  ט)ומנהיגו. כח, בדרכיו "(דברים  ,"והלכת 

" המתואר הוא כן  והנוהג  הנפש  חכמת והיא התורה בדרכי רק זאת מדברים"חכםאין  ואנו .

מקצה  נשיאים  ומעלה מאוצרותיו, רוח ומוציא ארץ פני על מטר בתתו הנפלאים, ה' מדרכי 

וארץ, שמים  במעשה רבים  ענינים  היודע  וכן דעים . תמים מפעולות  שהן וכיוצא, הארץ

החיים , בעלי ומיני ונחליה, וימיה ונופיה ורחבה, ארכה ויודע  ותכונתה הארץ מדידת ולמד

והדוממים  ו')והצמחים  בחלון מבואר "(הכל בתואר יתואר לא  הוא הנאמר "חכםגם  מטעם ,

היודע גם אלא  הזה. התואר עליו שיפול לאדם הנהגה דרך האלו בידיעת  שאין  לפי למעלה.

ושר  בשיר יודע  שהוא  משל דרך על בהן, נוהג  והוא  מעשה וחכמת  הלמודיות החכמות

חכמת יודע  מנתח , והוא הנתוח בחכמת יודע רופא, והוא הרפואה בחכמת יודע שירים ,

ג  אלו כל וכסף, זהב צורף והוא הצורפים  חכמת  יודע החובל, רב והוא  לא "המלחים כ ִַָ

" בתאר בעבור "חכםיתוארו ומטביעם, יוצרם  בערך רק עליהם נופל חכמה ׁשם שאין לפי .ֵ

זה  דרך על והטביעם אחרת , תכונה על להטביעם  בכחו היה תכלית בעל הבלתי  שביכלתו

לו  יש מהם  דבר וכל ממנהגו, דבר לשנות בידו שאין האדם בערך אבל החכמה. סוד כפי

מתנהג  זה לומר שנוכל והפוכו דבר בהן  ואין  יחליפנו, ולא  ימירנו לא קיים  טבע  בערכו

שיוכל  בעבור ואם  חכם . תאר בהם  המשתמש על יפול לא לכן  בסכלות. וזה בחכמה, בהן

מדברי  שתבין  כמו והפוכו. דבר זה אין בטל? לשבת הד')האדם ההנהגה (בחלון בחכמת  וכן . ַ

והפוכו: דבר האדם נפש  בטבע אינן  אלו כל ובארץ, בשמים  השם ובמעשה העליונה
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יב  חלון

Â�ÈÎÊ" בתאר האדם  יתואר שבעבורו ענין הדברים בכל אין כי  חכמתחכםלדין רק "

והפוכו. דבר [מהם] אחג  בכל שיש לפי הנפשיות. בכוחות האדם  שינהג  ההנהגה והוא הנפש .

המתוכנים טובים  במנהגים  בוחר ואם בו. שחפץ בדרך לבחור לאדם  נתונה והרשות 

" יקרא  ההוא בהם ונהג  החכמה אל "חכםבמשפט מחוץ תאסף חכמה שכל אמרנו וכבר .

ב  היוצר זולתי  חכמה, חקי לחוקק האדם בכח שאין לפי  כולה "הנפש, החכמה אדון  שהוא  ה

אשריו  בדרכיהן, ונהג החכמה בכח השם  חקי  מקבל האדם ואם  מקומה. את יודע  והוא 

דבר  שם  ובנביאים  בתורה שתמצא מקום כל הוא, כן שהדבר ולפי האדם . כל וזה לו, וטוב

ב "חכמה " השם  אצל סמוכים קצתם  זה. מכלל יוצא אין בחכמה ההנהגה על תמיד יורה ה ",

השמים מעשה על או החכמה, משפט  כפי  ובמישרים , בצדק עולמו את הנהגתו על ומורים

אצל  והכתובים למעלה. כמבואר ההנהגה צורך כפי  בחכמה עשוים  שהם וצאצאיהם  והארץ

ורע לטובים  טוב עולמו, את  והנהגתו ה' מדרכי  מאסף היותו על מורים קצתם  האדם ,

עליהן שנאמר ה' דרכי שהן  ט)לרעים , כח, בדרכיו "(דברים קדמונינו "והלכת  שאמרו וכמו .

ב)ל"ז  קלג , חנון"(שבת היה אתה אף חנון , הוא מה רחום . היה אתה אף רחום , הוא  "מה ֵֵֶֶ

החכמה "ע למוסר תחלה נפשו הביא  לא  אם האלו הדרכים בנפשו לצייר  לאדם  אפשר ואי כ.

התורה  מן החכמה חקות לנפשו שאסף מורים וקצתם שיתבאר. וכמו הנפש, חכמת  שהיא 

" התואר שם ובנביאים בתורה שתמצא מקום  וכל החכמים. תמיד חכםומן  יורה "

ה', בדרך ההולך והוא  ובמישרים . ובמשפט  בצדק שבנפשו, החכמה כפי  נהג  כן שהמתואר

ב  השם ""כי  וכן  בחכמה. עולמו נוהג חכמותה חכמה, כפי"חכמים , הנוהגים  על כולם  ,

הקל, בבנין הן  הזה, השרש  בניני גזרות והנביאים בתורה שתמצא מקום  כל וכן  החכמה.

הכבד  בבנין  הנוסף 54הן התואר 55ובכבד שם  כמו בחכמה, ההנהגה על שהנחתו תדע

כתבי"חכם" בכל ואין פרטיו. בכל אמתי  הוא  כי  לבך, לוח  על וכתבהו הזה הכלל ושמור .

הסמוכים: בחדרים שתראה וכמו ממנו יוצא  אחד פסוק הקדש

יג  חלון 

˙Â„ÂÒÈÓ" שם שאין  למעלה שדברנו דברינו ראשית תבין שיסדנו נופל חכמה הללו "

הרמב  שהזכיר הראשון המין  והוא  באלהיות  המופתיות ההשגות ז "על אלו "ם  בכל אין כי  ל.

ואינו  ושוא  הבל והפוכיהן הזמנים. מן בזמן ישתנו לא  קבועות , ידיעות  הם  כי והפוכו. דבר

הדברים על אלא הדברים , מן בדבר והתבוננות ההשכלה על נופל זה שם  אין  וכן  במציאות,

ע השגת"האסופים  שכל לפי בנפש . הנטוע  החכמה כח  אל החוץ מן  החיצונים החושים י

זה 56מופת שם  שאין  מזה יוצא  וכן  החכמה. סוג  תחת יבוא לא ובבינה, בשכל רק איננו

ִֵּפעל 54.

התפעל 55. או הפעיל 

הוכחה 56.
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מגונות. ובדעות  מגונים במעשים  והתחבולה הערמה על הרמב נופל שהזכיר הד' המין ם"(והוא

אעל)"ז כי  השני . בספר שיתבאר וכמו ובבינה, בשכל ותחבולה ערמה שכל שבעל "לפי  פ

התחבולה  מקום מכל רע . לענין  האלו היקרות בכחות  השתמש  התחבולה ובעל הערמה

" שם  שאין  אמרנו וכבר הבינה. מכח וכןחכמה מוצאה וההתבוננות . ההשכלה על נופל "

המלאכות ידיעת על נופל זה שם  שאין מדברינו הרמב יוצא שהזכיר הב' המין ז"(והוא כיל)"ם

ועוד  ההוא . בדרך שהוטבע  הטבע כפי  ינהג במלאכה והעושה כן. יתוארו לא  האדם  בערך

בעז  זה המדות"יתבאר מעלת  על זה שם  יפול אבל הרמב ה. שהזכיר הג' המין ז"(והוא .ל)"ם

בחכמה  וההולך המדות . בית  יבנה בחכמה אלא המדות , מעלת לקבל הכנה שהזקנה ולא 

יפול  ורע  טוב אדם  בני  מעשה כל גם  אבל בלבד המדות  ולא במשפטיה. מדותיו כל יתקן

" שם  וכמו "חכמה עליהן והפוכו דבר ענין בכל ויש  פנימי , כח  על בנוי  מעשה כל כי  .

ד')שהתבאר והבינה (בחלון השכל כחות מנהגי על גם אבל בלבד, והמעשים  המדות  על ולא .

" שם יפול ישתמש"חכמה והמדע  איך במנהגיהן , אלא עצמן וההתבוננות  ההשכלה על לא  .

בתורה, ולהבין להשכיל נכסף ויש  בנפש. נטוע וההתבוננות ההשכלה חשק כי מהן . כח  בכל

ולהמציא  ולהבין להשכיל יבוז ובו הענינים . מן ענין  והבוזה הממאס  כח ממנה והפוך

ותחבולות , ערמות  להמציא  יכסוף להפך, נעשה בסכלות והנוהג  רעות. ותחבולות  ערמות

תחת שהן  הדברים  והפוכי דברים  מספר, לאין רבים  ענינים בהן וכיוצא  ומוסר. חכמה ויבוז

זאת: בינה החכמה. סוג

יד  חלון 

ÔÎÂ" שם  להניח שאין  "חכמה תראה ותואר והמתיחסותחכם" העצמיות הסבות  על "

רלב  שחשב כמו השמש  תחת  ז "שהן  החוקר "ג כי והפוכו. דבר האדם, בערך אלו, בכל אין כי ל.

סרו  וכן למעלה. כמבואר ולהחליפו, לשנותו יוכל לא  קיים  טבע  דבר בכל שיש ימצא  עליהם

ר  ז "דברו אברבנאל וכפי"י  האדם . בבחירת  תלויין  שאינן  בדברים  העיון  על החכמה שהניח ל

דבר  בה יש חכמה וכל חכמה. לתארו יתכן  לא  ובבינה בשכל עיון כל כי להפך. הוא  יסודנו

וא  יבחר. במה האדם ביד והבחירה תלויין"והפוכו, שאינן דברים  סוגה תחת להכניס אין כ

ראב  דברי זולתי בו, להחזיק שראוי  מה דבריהם מכל נשאר ולא האדם . ז "בבחירת  שבאר "ע  ל

" שם מהנחת דבר באר ולא  החכמה. מכח אחד תראה חכמה פרט  הפסוקים  ובפירוש עצמה. "

דבריו. נקבל לא ולכן  ההתבוננות, ועל ההשכלה על חכם  ותאר חכמה שם הניח הוא  גם כי

רש דברי  ז "אבל ז "י חכמינו מדעת האמת  ממקור שנבעו תשוב "ל ועוד במקומם . יעמדו ל

למעלה: שרמזנו וכמו הקצר, במאמרו יש העומק מן  כמה ותראה

טו חלון 

ÏÎÂ" שם שהונח  "חכמה מקום  ותואר ומעשה חכם" למודיות חכמות  בעל על "

הנאמר  חכם  ומתואר חכמה משם  להבדילו אצלו הבדל הקדש  כתבי  שמו בהן , וההתעסקות 

המורה  בכנוי, שיזכירוהו או מדבר הוא ענין באיזה אצלו נכתב כי ההנהגה. חכמת על
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" שנזכר מקום  כל אבל זה. בספר כולם שיתבארו וכמו באמת , חכם  ו חכמה שאינו "חכם""

חכמת או ישרה, בהנהגה הנפש חכמת  על כולם כנוי , ולא  פרטי  זכר אצלו ואין  סתם,

לי ּכּתר ובמישרים. בצדק שהיא העליונה לפניך57ההנהגה שנזכרו ואציגה הפסוקים  כל ֵַ

בעזרת למבין , וישרים נכונים בפירושים לאחד אחד ואבארם  חכמה. של לשונות  בהם

לבאר: שרצינו מה וזה דעת. לאדם  החונן

0

ג חדר

ÂÈ Â·Â"˙Â�ÂÏÁ „

È‡˘Â� .ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ¯‡˘ ˙Â˘Ù�· ‰��È‡ ,‰„·Ï Ì„‡‰ ˘Ù�· ÚÂË� ‰ÓÎÁ‰ ÁÎ

Ì„‡‰ ˘Ù� .ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ¯‡˘ ˙Â˘Ù�· ‡Ï ,‰„·Ï Ì„‡‰ ˘Ù�· Ì‰ Ì‚ ‰ÓÎÁ‰

ÈÎÂÙ‰Â ,ÂÁÎ Ì„‡‰ ˘Ù�· .˙Â˘Ù�‰ ¯‡˘ ‡Ï .˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ˙ÂÁÎ ÏÎ ‰„·Ï ˙ÏÏÂÎ

˙ÂÁÎ .Ì„‡‰ ˘Ù� ˙ÂÁÎÏ Ú·Ë· ÏÂ·‚ ÔÈ‡ .˙Â˘Ù�‰ ¯‡˘· ˙ÂÁÎ‰ ÈÎÂÙ‰ ÔÈ‡ .˙ÂÁÎ

" ¯‡˙ .Ú·Ë· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ˙Â˘Ù�‰ ¯‡˘ÌÎÁ· Ì˘Ï Ï‡˘Â‰ ""ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ÏÚ Á�ÂÈ ‡Ï .‰

.‰ÓÎÁ‰ ¯Â·Ú· Ì„‡‰ ˙„ÈÏ .˙Â‡·ˆ‰Â

א  חלון

¯ÙÒ·"עולם השמותיסוד בארנו שם58" הקדש. בכתבי  האדם  נשמת בהן שמתוארת 

אצולה  האדם נפש  כי הוכחנו שם הנחתן . מה ועל והבדליהן, השמות טעמי התבארו

ואין התורה. מן  הזה הנכבד השרש והראנו הארץ; מן  החיים  בעלי  ונפשות  ממרומים,

איננו  חכמה מקבל האדם  שבו החכמה שכח  להודיע הכונה רק עתה. בזה לדבר רצוננו

לוח  בנפשם אין  כי החיים, בעלי שאר בנפש  כדמותו ואין  לבדה. האדם  בנפש  רק נטוע

כאלו. בכחות  וכיוצא בנפש  המצוירות  הצורות השומר כח ולא  החכמה, ציורי עליו לצייר

נשמת ולכן  השמש . תחת שהן בדברים ודמותו צלמו ואין אלהי, ענין החכמה שכח  לפי

אפשר  אי  כן  ועל הארץ. מן שהן בנפשות לא הזה, הכח  בה יש  ממרומים  שהיא  האדם 

אע חכמה. של ענין  נפשו אל שיאסוף חי  בעל שהן"לשום  החושים  בגולמו שיש פי

כח  בו שאין לפי  לשמוע , ואזנים  לראות עינים  והם  והחכמה, החכמה כח בין  אמצעיים

לדעת המדע  כח  ולא להבין , בינה כח  ולא להשכיל, השכל כח בהם אין וכן החכמה.

נשגבות הכחות אלה שכל לפי  במקומם. שיתבארו מדע עניני ושאר הראשונות המושכלות

דרך  על והוא  חי. בעל בכל נטוע הידיעות ממיני  אחד מין ולבד התחתונים . הדברים מדרכי 

לי57. המּתן ְֵַכלומר:

יחידה 58. חיה, נשמה, רוח, נפש ,
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וכמ  האדם  בנפש הנטועים המדע מדרכי  רחוק שום"אחר יתכן שלא  למדת הא במקומו. ש 

הקדש כתבי בכל תמצא לא  זה ומטעם החיים. בעלי  נפשות  ובין  החכמה בין התחברות

הקורא  ואם זה. מכלל יוצא  פסוק אין האדם . זולתי חיים בעלי על חכמה לשון שהונח 

אמ  וידע59ת"בספרי  הקורא, יהרוס אל הכלל. מן  כיוצאים שנראים כתובים בשני ירגיש

ענינים בהן וכתבנו זה. שבספר הב' מבית  האחרון  בחדר והובאו עמוקות . שמליצותיהן

זה. במקום שיסדנו הכלל מדברי  יסורו לא חדשים ,

ב  חלון 

È‡˘Â� וכבר החיים. בעלי  מנפשות וחסרים לבדה האדם בנפש נטועים  הם  גם החכמה

ואע פעולותיה. החכמה תפעל ידיהן  ועל החכמה, נושאי  הן בכללן הנפש  שכחות פי"אמרנו

ג  ימצאו האדם שבנפש  הכחות  מן רבים  שלא "שכדמות דע החיים בעלי  שאר בנפשות  כ

האדם . שבנפש  הכחות  ממין אינן חיים  בבעלי הנטועים  הכחות שמיני  לפי  אחד. סוג יקבצם

וההעברה. הדמיון דרך על רק זה אין האדם . נפש  כחות כשמות בשמות  נקראים הן ואם 

" בשם  שנקראת  האדם לצורת זה ""רוח ודומה בשם  נקרא הטבעי האויר וכן וכל "רוח . .

ג  נקרא  הקצוות מארבע  ""אחד בשם ""רוח כ בספר בארנו הדברים וטעמי עולם. "יסוד

לעניין"הנ  ככה אחד. מין הן הנזכרים הדברים  ששלשת לחשוב האדם יסכל לא  זאת  ובכל ל.

אע הנפשות, הן"כחות  האדם , נפש  כחות  כשמות  החיים בעלי נפשות כחות  ששמות  פ

הזריזות , כח האדם בנפש נטוע  משל דרך על פעולותיהם. באופני וחלוקים  במין  חלוקים

כדרך בנמלה. הזריזות נטוע וכן  זריז. האדם יהיה בלב ו)ּובהמׁשלֹו ו, נמלה "(משלי אל לך ְְֵֶ

העזותעצל  נטוע  וכן עז. האדם יהיה בלב ּובהמ ׁשלֹו העזות , כח  האדם  בנפש  נטוע  וכן  וגו'. "ְְֵֶ

באבות  ששנינו  וכמו ה )בנמר. כנמר "(פרק עז בלב "הוי ובהמשלו הגבורה. כח באדם  נטוע .

כמו בארי. הגבורה נטוע וכן  גבור. האדם ל)יהיה ל, גבור "(משלי זה ליש כל ועם  וכו'. "

עליונה  מנפש  זורחות שבאדם  והגבורה והעזות הזריזות כי  במינם. חלוקים  הללו הכחות 

צומחות והארי הנמר וגבורת  ועזות  העוף. שרץ מנפש  צומחת הנמלה וזריזות  בו. הנטועה

ז  הקדמונים  העלו וכבר בהן. אשר החיה בר "מנפש משה רבינו שהרב עד הזה. הכלל ל

זצ אבות"מיימון מסכת  לפירוש שהקדים פרקיו בח ' חדרים .60ל לשלשה זה ענין המשיל

על  נאמר ההעברה ובדרך הנר. אור והג ' הירח, אור האירו והב' השמש, אור האירו האחד

מן הא' אור בהיות  המאורות, במיני חלוקים  הם  האמת  לפי ואם מוארים . שהן שלשתן 

רק  זה הקדמתי ולא  הטבעי. הנר מן הג' ואור הקטן , המאור מן  הב' ואור הגדול, המאור

להיות נבראו שלא לפי החיים . בעלי  מנפשות חסרים החכמה נושאי  שגם  ידו על להודיע 

ואחר  שיתבאר. וכמו בהכרח בו מוטבע  אחד כל ודרך אחד כל מנהג  אלא  בחכמה, נוהגים 

העצמיים ההבדלים  והן אמת . אמרי  קושט  חדשות  אודיעך כלל, דרך על הזה הענין  שהצענו

תהלים59. משלי, איוב, ר "ת

ראשון60. פרק 



ג  חלון - ג 111חדר

החיים . בעלי  שאר נפשות  ובין העליונה האדם  נפש בין עצמי  הבדל המבדילים שמצאתי 

הדברים ומאלו אמת . הבוזה העקש זולתי  עליהן לחלוק יוכל לא  בחוש מושגים  הבדלים 

האדם: בנפש  ממשלתה ומה הרבים , ומשפטיה החכמה דרכי גדלו מה תבין שיתבארו,

ג  חלון

Ï„·‰‰ מעשה כל כחות כוללת  האדם  שנפש והוא  למעלה, עליו רמזנו הראשון 

והנודעות , הנמצאות  הכחות כל בזה, והרצון  אותן. כוללין  אינן  הנפשות שאר אבל בראשית ,

כולם . כוללת האדם  נפש  הנה החיים , בעלי  מנפשות הרב במספר מפוזרים מהם ושרבים

קבל  מהן  אחד כל כי השני. קבל לא זה שקבל מה מחולקים, הם  החיים  בעלי בשאר אבל

עז. הנמר זריזה. שהנמלה למעלה אמרנו משל דרך ועל יותר. לא  ולמצבו למינו הנאות  חלק

מאלו  אחד כל הנה בזה. וכיוצא  זוגה, בבת לבד תדבק והיונה צנוע. החתול וכן  גבור. והארי 

העזות ואין  ובארי. בנמר ולכנוס  לאסוף הזריזות  אין  כי לו. המיוחד הכח באותו מחברו נבדל

האדם נפש  אבל בזה. וכיוצא  ביונה, כולן מדת ולא  בשלשתן. הצניעות ולא  בנמלה. והגבורה

בהן . כיוצא ואלפים והקדושה, הצניעות  והגבורה העזות הזריזות כח  בה נטוע הכל. כוללת

שאע בחלקים, הכחות התפשטות  יתפשט "וכן לא ידוע  כח  החיים בעלי  מן נפש  בכל שיש  פ

בכל  מתפשט  מהן כח שכל האדם נפש כחות זולתי  הנמצאים , החלקים בכל הזה הכח 

כדרך ולכנוס. לאסוף רק תפעל לא שבנמלה הזריזות  כח  משל דרך על ח)החלקים. ו , (משלי

לחמה " בקיץ וקדושתתכין  טרף. לטרוף רק תפעלנה לא  הארי וגבורת  הנמר עזות  וגו'. "

כן ואין  בגלוי. תשמש  שלא החתול וצניעות זוגה. בבת  אלא  תדבק שלא  רק איננה היונה

בענינים לפעול המתפשטים  ובקדושה, בצניעות  ובגבורה בעזות  בזריזות האדם כחות 

זה, כל וטעם עוד. שיתבאר וכמו וכיוצא, והחמדה התאוה כח  לעניין וכן ולרבבות. לאלפים

שאמרנו כמו הארץ מן  החיים בעלי  כל שנפשות א')לפי  ב (בחלון היוצר כי  נפשות". כח שם  ה

חכמתו  ארחות כפי רבים מינים  לברוא ורצה השמש , תחת  שהן  ביסודות החיים בעלי 

בכח  ידועה צורה לקבל מהן אחד כל חומר הכין ולכן  האדם. דעת  משקול הנשגבת העליונה

תתפשט  ובמה הארי , גבורת כי שזכרנו. הכחות  הם ואלו אחר, ממין במינו המבדילו פרטי 

מה  כן  ועל כולם. וכן  הנמר, צורת  היא  עזותו ומנהג הנמר עזות  הארי . צורת היא  גבורתו,

צורה  ממרומים, האצולה האדם  נפש זולתי  שני . מין  מנפשות  מנע זה מין בנפש שהטביע 

השמש תחת  שתנהג החכמה בעבור נבראת כולם, הכחות מבוע  ממקום  חצובה טהורה

בכל  בפעולותיו מתפשט מכחות  כח וכל הכחות , כוללת לכן  ובמישרים . במשפט בצדק

הנפשות שכל לפי עצמי , הבדל ביניהן  אין  הזאת בסגולה ישתוו אדם בני וכל כולם. הענינים 

ב  השם בכל "מן הנבדלים ומשקלם  הכחות גדול כפי  למעט  רב בין  רק י ּבדלּו ולא נבראו ְִָה

כאן שאין אלא התורה, יסודות והן למטה. יתבארו ורחבים  ארוכים  הדברים  ואלו הנפשות.

ב  השם ׂשמהּו עליונה לבדה האדם  נשמת  היות ובעבור בזה. לדבר בכל "המקום  מושל ה ָָ

כמ  בראשית , כו)ש "מעשה א, הים"(בראשית בדגת וירדו כדמותנו בצלמנו אדם  וגו'.נעשה "

אמר ו -ז)והמשורר ח, שתה "(תהלים  כל ידיך במעשה תמשילהו וגו' מאלהים  מעט ותחסרהו
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רגליו  יבדלו תחת  הנפשות, לשאר האדם  נפש בין שיש המין  הבדל שמלבד מזה התבאר וגו'. "

מושג "ג  הזה וההבדל הנפשות . משאר נפש  שום  כן ואין הכל. כוללת  האדם שנפש  בעצם , כ

שנטוע בעבור רק זה ואין  שיחפוץ, הדרכים בכל להתנהג  יוכל כשירצה האדם  שהרי לחוש .

והבן: כחפצו. יעשה זה ובכח  מעט , אם  רב אם  ודרך דרך כל כח בנפשו

ד  חלון

Ï„·‰‰,בה נטועות  והם כולם הכחות הפוכי  גם  כוללת האדם שנפש  הוא. ולא השני

בעלי ממיני  מין  שבכל אמרנו למעלה בזה, והרצון החיים. בעלי  שאר בנפשות תמצאנה

ההפוך  הכח  לעולם בו תמצא לא והנה כולם. המינים משאר המבדילו ידוע  כח  נטוע  החיים 

מיני מכל תבדל הזה ובכח  זריזה שהנמלה אמרנו משל דרך ועל מחבריו. המבדילו הכח מן 

לא  ולכן והכניסה. האסיפה בענין  והתרדמה העצלה למדת  כח  בה אין  אבל העוף. שקץ

משאר  תבדל ובזה זוגה בבת  לבד ותדבק קדושה היונה בעצלה. שוקטת  אותה תראה

ובזה  עז, הנמר באחרת . מדבקת  תראנה לא ולכן  ההפוך. לעשות  כח בה אין  אבל המינים.

גבור, הארי  מלעשות . מרפה תראנו לא ולכן הבושת , מדת  בו ואין  החיות. מיני  משאר יבדל

ולכן הפריצות , כח  בו ואין  בתשמיש, צנוע  החתול מכל. יחת  לא  ולכן  הפחד, כח בו ואין

ההפוך  הכח בו אין ידוע כח  מהן  באחד שבהיות כולם . על תקיש וכן  בגלוי. עושה תראנו לא 

ג  כוללת  הכחות , כל הכוללת לבדה האדם  ונפש כח "ממנו. בה נטוע כולם. הכחות  הפוכי כ

וכח  הגבורה כח  הבושת, וכח  העזות כח  הפריצות , וכח הצניעות כח  העצלה, וכח  הזריזות 

עצומות כחות  הם גם  אלא  הכחות , העדר אינן  הכחות  הפוכי כי בהם . כיוצא ואלפים הפחד.

הכח  והפך כח  חיים  בעלי בשום  שאין  ובהיות זה. בספר שיתבאר כמו שכנגדן  הכחות  כמו

הנטוע הכח פעולות  כפי ידועה פעולה על תמיד נשאר אלא  פעולותיו. שישתנו אפשר אי 

אלו  כי  עצלה. ונמלה פריץ, חתול ולא  מתבושש, נמר ולא מפחד, ארי  תמצא  לא  כן ועל בו.

במנהגיהן . שוין אחד מין  אישי כל אלא  לומר תוכל לא גם מהן. נעדרים ההפוכות הכחות 

מוכרחים הם  והנה בזה. וכיוצא  זריזות, הנמלות כל עזים. הנמרים  כל גבורים. האריות כל

הכחות והפוכי  הכחות בו שנטועים האדם זולת ובבחירה. ברצון  פועלים  ואינן במנהגיהן,

להתנהג "כנ  ויוכל שירצה. באיזו לבחור בידו והברירה דרכים , שתי  ענין  בכל לפניו יש  הרי ל.

פעם ברצון פעם  בכילות, פעם בנדיבות  פעם  בעצלה, פעם בזריזות  פעם עצמו, אחד בענין 

מנהגיו  אין  והנה בזה. וכיוצא  בגאוה, פעם  בענוה פעם במורך, פעם  בגבורה פעם  בכעס,

שנשמת למעלה. המבואר מן מתבאר ההבדל וטעם  ובבחירה. ברצון אלא  בטבע -מכריח

שינהג  אפשר ואי  ובמישרים . ובמשפט בצדק שינהג החכמה בעבור ונברא עליונה, האדם 

עוד: שיתבאר וכמו הכחות. והפוכי  הכחות  בו היות מבלעדי  בחכמה

ה חלון 

Ï„·‰‰Âבטבע גבול מכחותיו כח לשום  אין  עליונה, האדם  נפש  שבהיות הוא השלישי 

יעברנהו  לא הטבע , לה שגבל גבול כח לכל יש הארץ מן הבהמה נפש  ובהיות  השמש. תחת
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גבול  הטבע  ׂשם כבר הזריזות . כח יש  שלנמלה למעלה אמרנו מ ׁשלים . לך ואתן ָָלעד.

זריזותה  ענין כל כי השמש . תחת  הגבול וזה הגבול. אותו לעבור הנמלה תוכל לא  לזריזותה,

ואין גבולה. על תעמוד זה מעשה תשלים  וכאשר מאכלה, בקציר ולאגור לחמה בקיץ להכין 

הזריזות כח  בהיות יותר, להזדרז תתאו לא  גם אחרת . זריזות  מעשה לעשות  כחה ביכלת 

כמ  אחרים בענינים  מתפשט  אינו בטבע מוגבל למעלה"שבה ג ')ש שהוא (חלון במה גם  .

כח  כדמות  ביונה שיש אמרנו וכן  כמה. עד וגבול מדה יש והכניסה האסיפה והוא מתפשט,

רק  תדבק שלא  היא  קדושתה ענין כי היונה. תעברנו לא  גבול הטבע  ׂשם בזה וגם  ָקדושה.

תוכל  לא  לקדושתה. וגבול מדה יש  הזווג בענין  וגם  קדושה. עניני  בשאר לא זוגה, בבת

הנמר. עזות  הארי . גבורת  לעניין תקיש  וכן יותר. להתקדש תכסוף לא  גם יותר לעשות

שבכל  תמצא  בנפש . הנטועות התאוות בכחות נוהג הענין  וכן להן. וכדומה החתול וצניעות

שהוגבל  הגבול עד תאותן ישיגו וכאשר החיים . בעלי  לתאוות גבול הטבע שם מהם  ענין 

השור  משל דרך על להעבירו. יחפצו לא וגם  הזה הגבול יעברו לא  וישקוטו. יעמדו להן,

יתאו  ולא  תאותו כל שהשיג לפי בׂשבע , בו יסתפק למאכלו החציר וכשימצא לאכול. ָיתאו

אחרים . לדברים עוד

È˙ÏÂÊכחות ולא המדות כחות לא  בטבע , גבול מכוחותיה כח  לשום  שאין  האדם  נפש 

בלב  הזריזות  כח ציור ׁשּבהמׁשל תראה הלא השכליות. לכחות לומר צריך ואין  ְְֵֶֶהתאוות,

העולם , לעניני בו כשישתמש  ומדה. חשבון לזריזותו אין  מעשיו, תרבינה מאד מה האדם 

כל  ועם  ולכנוס. לאסוף במאוד וישתדל לבו שכב לא  בלילה גם  בציות , ידרוך ימים, ירד אז

שעשה  זריזותו מעשה שכל עד תשקוט. ולא תעמוד לא  זריזותו כח  האלו ההשתדליות 

וכן יותר. להזדרז תמיד יכסוף ולכן  בנפשו. הנטוע הזריזות  כח  רחב נגד כאין, בעיניו נחשב

כולם וכיוצא , והקדושה הפרישות והיראה והבשת הענוה והגבורה העזות מדת לעניין

מע האלו המדות מן המדה בעל שיעשה מה וכל בטבע . מוגבלים  מדתו,בלתי כפי שים

האלהים , בענינים בו כשישתמש  וכן בנפשו. הנטוע המדה כח  רוחב ערך לפי  בעיניו יקטינו

על  ישקוד חכמים. לחברת ירוץ כזה! איש יתאמץ מאד מה אלהיו, את ולעבוד נפשו לתקן 

והמדע . החכמה עניני תמיד ויאסוף תנומה, ולעפעפיו לעיניו שינה יתן לא  דלתותיהם .

הלא  התאוות . לעניין  מוצא אתה וכן ייגע. ולא ייעף לא וחיל בכח  המצוֹות תמיד ויעשה

לד)ידעת  א, רבה קהלת מאתים"(מדרש מבקש מנה לו שיש  וכן"מי  אלף, מבקש מאתים  .

כמ  ז "תמיד. ""ש בידו ל תאותו וחצי  מת אדם  והשררה "אין  הכבוד ובענין עוד. ויתבאר .

להיות מבקש  שר. נעשה עליהם . ושופט שר להיות  יחפוץ ההמון, בעיני  נכבד איש  בהיותו

שאר  על מלך להיות מבקש מלך, נעשה מלך. להיות  מבקש  דוכוס נעשה וכיוצא. דוכוס 

ימצא  ולא ישקוט לא בזה גם מלכים . מלך ונעשה הכל כבש  בארץ. העליון  והמושל המלכים

על  כתוב שתמצא  כמו להשחית. עד יותר להתגדל נטוי הפנימי  הכח ועוד לחפצו. מרגוע

הרשע ז)נבוכדנצר כו, לבבו (יחזקאל בגבה שאמר עד חפצו. נח  ולא  מלכים מלך שהיה

יד) יד, לעליון"(ישעיה  אדמה עב במתי  על רומי"אעלה למלכי  הזכרונות  בספרי  ס ּוּפר וכן  .ַ
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כך  זה בענין  שהוא  וכמו אלוה. עצמו שעשה עצמו שחיק קאליגולי  קאיוס קיסר מענין

בלב  שבהמשלם וכיוצא, והסביאה והזוללות  המשגל ממדת כמו התאות, בכל נוהג  הדבר

הון . יאמרו ולא ישקטו לא פעולותיהם ירבו אם  פעולות61גם  פועלים  שבעליהן לפי זה וכל

ועל  וכיוצא , והזוללות המשגל ורבוי והממשלה הקנינים אסיפת כמו השמש  תחת  טבעיות 

בכמו  תשבענה לא הנפש וכחות בהם החפץ הפנימי החפץ צמאון להשביע רוצים  ידיהן

השמש . מתחת  הדברים  לכל גבול יש באשר מוגבלות, הטבעיות הפעולות אלו כל כי אלה.

המשורר"וכמ  צו)ש  קיט, קץ "(תהלים ראיתי  תכלה כמו "לכל קץ לו אין  הפנימי והכח .

להשביע הטבעיים הדברים  כל יספיקו לא ולכן לשמש . ממעל ממרומים שנאצל שאמרנו

אשר  מחסורו די עדיין השיג  שלא תמיד ידמה האלו המעשים  ובעל צמאונו, ולרוות רעבונו

בעניניהן , בכחותיו ומשתמש העולם  בעניני  לבד שהדבק מזה לך ויתברר [הנה (הנו)חסר.

כל  ויחשוב בנפשו. הדעת  והשקט גמורה רוח  קורת  ימצא  לא ולעולם תמידית. בצרה הוא ]

ז  וכדבריהם תאותו חצי השיג  לא שעדיין  לד)ל"עת א, רבה וישתאה (קהלת שיתמה עד .

לבו  ובחדרי  הטוב, בכל ומתענג  חיל ועושה עשיר עצמו את  בראותו ממנו חסר מה לדעת 

כי יבין  לא  הזה והכסיל לבבו. מנוחת  ושולל ׁשנתו וגוזל במסתרים היושב האויב ֵמרגיש 

מתעסק  שהוא הדברים  בכל לעולם  תשבע  לא כי המכאיבו. הכאב סבת  העליונה נפשו כבוד

וכמו  הנפש. את  המשביעים הם  והמדע  החכמה זולתי  ולהשביעה, חפצה למלאת בהן

הסמוך: בחלון  שיתבאר

ו חלון 

ÔÂÏÁ·וכתבניתם כדמותם  שאין  ידועות כחות האדם  בנפש שיש  כתבנו כבר הראשון 

אודיעך  ועתה המדע . וכח הבינה, כח השכל, כח החכמה, כח והן אחר. חי בעל בנפש כלל

לה  מספיקים הם  גדול, שובע  אותה משביעים  הם  האדם. לנפש מרפא  הם אלה ארבעה כי

החכמה  בכח  כי  לשמש. ממעל שהן  בענינים  הם  האלו הכחות שפעולת לפי  מחסורה. די

ולזולתו  לעצמו להטעים ישכיל השכל ובכח נפשו. אל העליונה החכמה חקי האדם  יאסוף

מליצות יבין הבינה ובכח האלהיים. בענינים  וישכיל אדם מבינת הנשגבים החכמה דרכי

הדעת ובכח השם . ובסוד בחכמה העמוקים והדברים  והחידות והמׁשלים ומאמריה ָהחכמה

בעז  שבארנו וכמו וכיוצא . אלהים דעת כאשר "ימצא  ולכן  במקומם . הדברים  אלו כל ה

תשבע ומסוגה, העליונה הנפש ממין  שהן  והרמים  הנפלאים  הענינים  ידן  על הנפש  תשיג

וכדוגמת הנפש , על שביעה לשון  נופל זה ועל שמחות. שובע הזאת  הגדולה הטובה מן 

שאמר הנבואה יא)לשון ח, כי"(עמוס למים  צמא ולא  ללחם רעב לא  וגו' באים ימים  הנה

יי' דברי את לשמוע אמר"אם האלהי והמשורר יא). טז , שובע"(תהלים  חיים  ארח  תודיעני

פניך  את כדרך"שמחות חיים, ארחות שהן  והבינה החכמה מתת  על בקש  כג ). ו , כי"(משלי

מוסר  תוכחות  חיים ודרך אור ותורה מצוה נפשו נר תשבע  ידיהן ועל זה. בספר ויתבאר "

טו61. ל, משלי  ע"פ מליצה
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חתם זה ועל החכמות . הנפשות על הנאצל ה' פני באור נצח "ותשמח  בימינך כי"נעימות .

כמו נעימים. החכמה יז)דרכי ג, נועם"(משלי דרכי ומלתדרכיה זה. בספר והתבאר וגו' "

שרמזנוימינך " כמו העליונה. החכמה על ה ')" חלון ב' אמר(חדר וכן ה )למעלה. טז, (תהלים 

אמוט " בל מימיני עוד"כי ואמר ו). סג, נפשי"(שם תשבע  ודשן  חלב אמר "כמו ולפניו .

וכבודך " עוזך אמר "לראות  ובדבריו בטובו, נפש -נענה המשביע שכר הנביא באר וכאשר .

יא) נח, נפשך "(ישעיה  בצחצחות והשביע  תמיד יי' ב "ונחך השם כי כנגד ". מדה משלם  ה

די אין וממחסורו, מצרתו והשקיטו נפשו לרעב והפיק נפש-נענה, שהשביע  זה ולכן מדה,

יבורך  אלא  למעלה. כמבואר העליונה הנפש ישביעו לא  אלו כי לבד, בקניניו יבורך אם 

הרבוי על יורה הזה, הלשון משרשי שרש בהכפל כי  ודע נפשו. תשבע  ואז בצחצחות

" כמו ו אדוםוההפלגה. האדמימות , שם  האדמימות .אדמדם"" וחוזק רבוי על יורה כפול "

" כמו הבהירות  על צח מלת וכן וירקרק. ירוק ואדוםיכן צח י)"(שה "דודי  ה , ו ש "צחצחות".

אמר  ועליו האדם , נשמת על הנאצל העליון האור נמשל שאליו הבהירות הפלגת  על

נפשך " בצחצחות ועל "והשביע  לעד. ותשמח  גדול שובע תשבע  הנפש על יחול כאשר כי  .

נאמר הארציים  בקנינים הדבקים ה )אלו ב, כמות"(חבקוק והוא נפשו כשאול הרחיב אשר

ישבע ענינו"ולא על ורמזנו הרשע , נבוכדנצר על נכתב זה ומקרא  ה '). וכל (חלון למעלה.

מזה  ויוצא גבול. להם שאין  בענינים הנפש תתפשט  החכמה ידי  שעל המבואר מטעם זה

לכן הללו. הכחות  במאורות ינוחו האדם , חפץ והשקט  הלב מנוחת הגמורה שהשמחה

תמידית שמחתו מעשים, ובכשרון  בחכמה ונדבק התחתונים, הדברים  מן  נפשו המעתיק

כמו והצדיקים החכמים בטובת  הנביאים  הפליגו זה ומטעם הדעת . בהשקט ג ,וינוח  (משלי

חכמה "יג ) מצא אדם ""אשרי ימלט . הוא  בחכמה כו)"והולך כח, המורים(משלי כאלה ורבות  .

בעוה  החכמים אושר ובעוה "על יבוזו "ז כזה איש בעיני  כי זה. בספר מבוארים כולם  ובאו ב

אשר  ובמעט  שעשועיה. ובגן אלהים  בעדן וירעה מהן, נפשו ויעתיק השפלים  הדברים  כל

ישראל  זמירות  נעים שאמר כמו שמחה. ימצא התחתונים  הדברים  מן לקחת ידו השיגה

טז) לז, רבים"(תהלים רשעים  מהמון  לצדיק מעט  ממה "טוב יותר ישמח שאסף במעט  כי  .

כח  שאין  בעבור ישקוט  לא  התועה זה כי והמלכים. המדינות  סגולת בכל התועה שישמח 

קהלת רמז זה ועל מזאת . גדולה מחלה ואין המדות, בשאר וכן  לעולם , שבע  חמדתו

כו)באומרו ב, ענין"(קהלת נתן ולחוטא  ושמחה, ודעת  חכמה נתן  לפניו שטוב לאדם כי 

ולכנוס  ב לאסוף השם נתן  בחכמה הנוהג טוב לאדם פירוש  וגו'. ודעת"" חכמה אור ה

ולהיפך  שכתבנו. וכמו עניניו בכל ישמח  בחכמה, דרכיו לישר חפץ בהיותו כי  ושמחה.

ב  השם נתן בסכלות, ונוהג  החכמה מדרך חוטא  הזה "באדם הכח  כי  ולכנוס. לאסוף ענין  ה

ב  השם  מן  האצולה בנפש  מזה "נטוע  ונודע שבארנו. וכמו לעולם ישמח  לא  כן  ועל ה,

ממנה  ובנטותו העולמות, בשני  מאושר האדם יהיה בנפש , ממלכת גברת  החכמה שבהיות

לכן החכמה, בעבור החיים  בעלי שאר נבראו שלא  ובעבור בבא. ולא בזה לא יצליח לא 

הטבעי הגבול ולולי וישקוטו. ישישו הגבול זה ובהשיגם בטבע , גבול מכחותם כח לכל נתן

והחכמה: החכמה כח  מהם המנע  בעבור נפשם  לצרת  תרופה היתה לא בם , שהוטבע 
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ז  חלון

‰˙Úממלכות גברת  להיות  צריכה החכמה איך לא 62התבאר שמבלעדה האדם, בנפש

ב  היוצר לפני  האדם שאמרנו"יכון מה על תשקיף אם רק ב')ה. כוללת(בחלון האדם שנפש ,

" בספר והודענו הכחות . עולםכל הא 'יסוד המין  מינים . שלשה תחת הם הכחות שכלל "

הבינה  השכל החכמה כח  כמו החיים . בעלי שאר בנפשות כדמותן שאין  היקרות הכחות 

שאר  בנפשות כדוגמתן  שיש  המדות מהם המסתעפים  כחות  הם  הב' המין בהן . וכיוצא 

וכיוצא  והקדושה והגבורה העזות והגאוה הענוה כח כמו זה, בחדר כמבואר החיים בעלי 

הנפ  בשאר כדוגמתן  אלה וגם  הגוף. פעולות  מהם המסתעפים  כחות  הם הג' המין שות ,בהן.

אמרנו וכן  בהן . וכיוצא והמשגל והשינה והצמאון  הרעבון כח ד')כמו האדם(בחלון שנפש 

וכן בהפכו. אחר ופעם  ידוע . בכח  האדם  ישתמש  ופעם  כולם . הכחות הפוכי  כן גם כוללת

ה ')אמרנו כח (חלון בכל להשתמש צריך והאדם  בטבע . האדם נפש לכחות גבול שאין

מי הנפש? כחות  מספר היודע זה ואי  זה [הוא] מי ועתה נכונה. ובמדה בקצב מכחותיו

בכח  בהשתמשו לאדם  יבין מי בהפוכו? ומתי  פלוני  בכח  האדם ישתמש  מתי דעה יורה

האדם . בני  מספר כפי כי  ומגרעת? תוספת  בלי בו ישתמש ומשקל מדה באיזו מכחותיו,

לדברי קץ ואין השני. יפסל האחד שיכשר מה הללו. בענינים המשתנות  הדעות  מספר כך

המופתים שאין לפי כמבואר 63רוח , ית ' הכל ליוצר זולתי  מהנה, אחת  על אדם  לבני נודעים 

יוצר  הארץ כל האדון  בעיני  ונכונים נאותים  במנהגים  האדם שינהג אפשר אי ולכן  למעלה.

אלהים . מעשה היא החכמה? היא ומה החכמה. פי על כולם בהנהיגו זולתי הנפשות,

לחוקק  ומעשים  כחות כל על גברת וי ׂשימה מראשית, לו קנויה אלהים  מכתב ְִֶַָומכתבה

ינהג  מתי שופטת היא  האדם . ישתמש כחות באיזו חוקקת היא משפטים. ולגזור חקים

בו. ינהגו וקצב מדה באיזו וכח כח  לכל גבולים מגבלת  היא  בהפוכו. ומתי זה בכח  האדם 

על  נכון בדרך והכל והנפעלים , הפועלים  בין  ותבדיל זמנים, ומחליף עתים  משנה היא

הכל  על חופפת  היא המעשים. כל על הזורח  העליון  הגדול המאור היא אחד. משפט 

איה  ידעו לא לב. חכמי  כל מלב נפלאת האדם , דעת  משקול נשגבת אחרית, ועד מראשית

לחכמה. קץ אין  כי כבודה כג )מקום  כח, מקומה "(איוב את  ידע  והוא דרכה הבין ."אלהים

כח) כח, חכמה "(איוב היא  אדני יראת  הן לאדם  ב)."ויאמר ד, לכם"(משלי נתתי  טוב לקח  כי 

תעזובו  אל כב)."תורתי ג , עבדי"(מלאכי משה תורת  ""זכרו פה. ובעל במכתב יי'. אני כי 

תלכו  בדרך מדריככם  להועיל, מלמדכם  מחכמתי64."אלהיכם ושמאל ימין תפנו אל

לבבכם . בכל בי  בטחו ה )"(עומתורתי . ג , משלי לכםפ טוב ואז תשענו. אל בינתכם  ואל

ובעוה "בעוה  והבינה:"ז בני , לבבך על אלה דברי  שימה ַב.

ה 62. מז, ישעיה ע"פ מליצה

ההגיוניות 63. ההוכחות

יז 64. מח, ישעיה ע "פ מליצה
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ח  חלון

ÏÈÎ˘˙Â" שם הנחת  שבהיות  וכפיחכמה עתה נכון  בקצב המנהגים יושר על "

" תאר והנחת  הושאל חכםהמקבלים, הזה התואר שעצם החכמה, כפי  בארחותיו הנוהג  על "

בצדק  וברחמים בחסד עולמו הנוהג העליון השופט האמתי, המנהיג  הוא  כי ית' הכל ליוצר

ומרומם נשגב ית ' הבורא  כי  השם, שתוף בדרך רק ואולם שני. בחדר שבארנו וכמו ובמשפט 

על  לא בעולמו, ממפעלותיו לעין  הנראה על רק אינו האדם ודּברת  ותהלה. ברכה כל ְְִַעל

בעבור  האדם על זה תואר הונח וכן  ורעיון. הרהור ומכל מחשבה מכל הנעלה העליון הכבוד

במלאכי כן  הדבר ואין החכמה. משפט כפי בארחותיו להתנהג וצריך במעשהו, בחיריי  היותו

במלאכים , שולט יצר אין כי  הנכבדים . הגדודים העליונות, המחנות עליון , פני משרתי  השם 

" ישרה בארח ימין  הכל כי  ושמאל . ימין בהם  בלכתןואין יסבו מהם65."לא  ואחד אחד כל

ב  השם  לו וקצתם"חלק חסד, מלאכי  קצתם  ממשלתו. ועל תפקידו על ושמהו כבוד ה ַָ

אין וקבועה. נאמנת אחד כל ופעולת  ודבר. דבר בכל וכן דין , מלאכי  וקצתם  רחמים, מלאכי

ואע עליו. הפקידו אשר ומצותיו ה' דבר לעשות רק אחר חפץ דעת"לו מלאים שהם  פי

זאת בכל הנכבד, השם וסוד התורה דעת דבר, בכל הנכונה הדרך ויודעים החכמה' וארחות

המשורר  שאמר וכמו דרכו. כפי אחד כל השם , בעיני הטוב לעשות אחד בחפץ מנהגם כל

כ)האלהי קג, דברו "(תהלים בקול לשמוע  דברו עושי  כח  גבורי מלאכיו יי ' שאין"ברכו ולפי .

אע לכן  לעד, קבועה אלהים בדעת אלא  ורצון , בבחירה שהם"ענינם עליהם  לומר שיצדק פי

" תאר אצלם לסמוך יתכן  לא  הנה חכמה, ו חכםמלאים כפיחכמים"" ההנהגה על המורה "

ז  קדמונינו רמזו זה סוד ועל החכמה. משפט כפי כה ופעם  כה פעם רבה ל"החכמה, (בראשית

ב) שליחות"נ , שתי  עושה אחד מלאך זה "אין תאר הקדש  כתבי בכל תמצא  לא  כן  ובעבור .

אחר  תוארים  להם סמכו אבל ה'. למלאכי  "סמוך כמו מאד יקרים אראלים .ים קדושים .

שבתחלתשרפים כתובים  שני תמצא ואם  ממנו. יוצא  פסוק אין כי  זה, כלל והבן  וכיוצא . "

בעז  השני בבית בם  ידובר נכבדות  כי  להשיב. תמהר אל דברינו סותרים ה:"המחשבה

ט  חלון

‡ˆÂÈÎ" תאר הנחת  אין והירח חכםבזה השמש כמו במרום, המרום מצבא  אחד על "

אע כי האור. בעלי  וכל ומשכילים"והכוכבים  חיים  שהם יודו לב חכמי שכל רמב פי  ם"(עיין

פ  התורה  יסודי ה "הל' כולםט)"ג אבל לרע, או לטוב ובבחירה ברצון מנהגם  אין מקום  מכל .

השם ששמהו כפי ממשלתו ועל עבודתו על חרד אחד כל קבועה. בדעת פעולתם  פועלים

ולכן"ב  ית '. הכל יוצר בגזירת אלא  ברצונם  ירעו ולא  יטיבו לא  מתפקידו, ישנה לא עליו, ה

ז  קדמונינו שאמרו כמו עולם . ימי כל אחד דרך ועל ידוע בארח ואחד אחד כל 66ל "מהלך

הולכים כולם אור, כוכבי וכל הירח וכן  במזרח ? ושוקעת במערב עולה חמה מימיך הראית

ט65. א, יחזקאל

חמה"66. יצאה "לא א, נו, עירובין עיין 
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הגדולה כנסת  אנשי סדרו וכן בראשית. מימי  להם  הקבוע  א)במהלכם מב, בברכת(סנהדרין

" קונםהחדש רצון  לעשות  ושמחים ששים תפקידם, את  ישנו שלא להם  נתן וזמן ."חוק

אלהים , בחפץ קבוע  שמנהגם  ולפי באמת. יוצרם רצון לעשות רק אחרת  נטיה בהם אין כי

" תואר  אצלם כתוב הקדש ספרי בכל תמצא  לא ."חכםלכן 

י חלון 

˙ÂÈÁ·Â ב השם לו נתן ובבחירה ברצון ולרע לטוב המנהגים בעל לבדו התורה "האדם  ה

ובלכתו  ושמאל. ימין יסור ולא החכמה בדרכי  שילך ולהכינו ולטהרו לקדשו ַוהמצוה,

אליו, קרובים  אלהים ויהיה ה', לפני  ירצה החכמה יג )בחקות יב, האדם"(קהלת כל זה "כי ֵֶָ

בצדק  ושופט מושל להיות  ידיו, מעשה בכל ית ' הבורא המשילו זה ולמען נברא. זה ובעבור

ולהבין להשכיל נכון הוא  בדרכיה, ויתנהג טוב בלב החכמה יקבל ואם ובמישרים. במשפט 

ויהיה ו)ולדעת, וגבורה,"(אבות, בינה ותושיה עצה ממנו ונהנין ונאמן , ישר חסיד צדיק

המעשים כל על ותרוממהו בעז "ותגדלהו שיתבאר וכמו יסוד ". כי אלו. בספרים  זה כל ה

יקרה  ואולם  החכמה. היא האמתית וההצלחה הטובה האדם ,67כל בנפש להמצא היא

המכוון התכלית  השיג לא  מהן אחד יחסר ואם  רבים, לדברים צריכה שמציאותה בעבור

וצריך  החיצונים . החושים  באמצעות  הנפש  אל מחוץ ּתאסף שהחכמה בארנו שהרי ֵֵָממנה.

ובספרי בתורה ולקרות  עניניהם , מפיהם ולשמוע  מנהגיהם , לראות  חכמים אל ללכת

שראה  הדברים  כל ולצייר היטב, הלב ולכוין יטעה שלא  אזן ולהטות והחכמים, הנביאים

אע הלב באמונת ולהאמינם הפנימיים, בכחותיו הדעת ."וששמע מופתי  עליהן  שאין פי 

כחותיו  ולהגביר השומר, בכח  ושמורים צפונים שיהיו עד תמיד ולשננם עליהם ולחזור

ונכבשים נכנעים אליהן  המתנגדות  הכחות שיהיו עד החכמה. חקות כפי  בנפש ולהמשילם 

ששנינו כמו הכל. עיקר שהוא החכמה ארחות כפי  זמן בכל שיעשה כדי  (אבות,תחתיהן.

המעשה "א) אלא  העיקר הוא  המדרש  ז "ולא קדמונינו ואמרו פ ל". שבת ה "(ירושלמי ב)"א

נברא " שלא לו נוח עושה, ואינו והוא "הלמד לבדו, התלמוד [עבור] כי  נעימים. ודבריהם .

צריך  היה לא עמהם , המעשה אין  אם  והחכמה, התורה חקי  העליונים הענינים בלבו שידע

יותר  יודעת  נשמתו היתה בבטן  נוצר טרם כי  השמש . תחת  נברא להיות זה בעבור האדם 

במשליהם שאמרו וכמו במרומים . היתה כי  עתה, ב)מדעתה ל, ראשו "(נדה  על דלוק נר

סופו  ועד העולם  מסוף בסוף "וצופה שהזכירו וכמו הבהיר. אורה המכסה היא  והגויה .ְְְִַַָָ

" הכל המשל ושוכח  פיו על וסטרו מלאך בא העולם  לאויר שיוצא הבראו "כיון טעם  ואולם .

ואם יחדו. והגויה הנפש בהיות  למטה רק למעלה, וחשבון  מעשה אין כי המעשה. בעבור

עולם יסוד הוא  ואז החכמה, כפי  מעשיו כל יעשה ואינו 68יזכה הלומד ולכן לאלהיו. ואהוב

והנה  עתה. שלומד ממה מאד רב תלמודו היה הבראו קודם כי נברא . שלא לו טוב עושה,

הרבה 67. מצויה אינה

עולם"68. יסוד כה)"וצדיק  י , (משלי 
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ב  השם  כח "חפץ בהם ונטע הגוף, בערפלי  לשכנם גזר כן  ועל הנפשות את לזכות ה

והרש הסכלות  התאוה יצר על למשול יכולים שיהיו ואםהממשלה ועזים .69עה, חזקים  הם 

התורה שאמרה כא)כמו ה, מנעוריו "(בראשית רע  האדם לב יצר הוא "כי  האדם לב כי .

לחכמה. המנגדות הכחות  מן  מאד להתפעל ומטבעו בנפש , הנטועות  הכחות מיצר המתפעל

האדם על קשה ולכן  עליהן. ולהתאות  ציוריה ולצייר החכמה מדרכי  יתפעל גדול ובקושי 

ולהגביל  תורנו, כאשר עת  בכל בכחותיו ולהשתמש  החכמה, ארחות  כפי ה' בדרכי  ללכת

ב  השם  חפץ וכן  אליה. ינגדו כחותיו טבעי  כי מצוותיה כפי  וכמו "כולם לזכותינו. כדי ה

ה )ששנינו אגרא "(אבות , צערא הבדל "לפום  לא  מזה, זה נבדלים ויצריהן  אדם בני ודרכי  .

בעז  שיתבאר כמו למעט  רב בין  אלא החכמה."עצמי בדרכי והרגלו לכתו בתחלת זה וכל ה.

קשה  שהיה ומה כולו, הנפש מלב יתהפך באחריתו הנה ביותר, ויתאמץ דעת ירבה אם כי

לו  וינעם וימתק בסוף. יקרב בתחלה, שהרחיק ומה מאד. ויקטן בעיניו יקל בתחלה, עליו

ב  השם כי וכבד. מר לו שנדמה האדם"הדבר בכח  וׂשם  ובדעת. בתבונה הכל הכין  ְָה

ולהעתיק  מעלה, מעלה תמיד נרו ולהעלות  לנפשו, החכמה דרכי יקרב ידיהן שעל אמצעיים

בעז  ויתבארו ועמוקים, רחבים והדברים לעניין. מענין  הכונה "נפשו היה ולא  במקומם . ה

החדר  לדברי  הצעה זה והיה הנפש. כחות  לטבעי מנגדות  החכמה שדרכי  להודיע  רק פה

בעז  וכוחותיה הנפש  ציורי על נדבר בו כי  ה:"הסמוך.

0

ד  חדר

ÂÈ Â·Â"˙Â�ÂÏÁ „

˘Ù�‰ ˙ÂÁÎ Ï˜˘Ó .ËÚÓÏ ·¯ ÔÈ· ÌÈÏ„·� Ì‰ .˙Â˘Ù�‰ ÏÎ· ˙ÂÚÂË� ÔÏÏÎ· ˙ÂÁÎ‰

˘Ù� ÏÎ .˙¯Á‡ ˘Ù� ˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ ˙Á‡ ˘Ù� ÏÎÂ˙˘ ‰Ó .Â„·Ï '˙È ÏÎ‰ ¯ˆÂÈÏ ÚÂ„È

·Â¯‰ ÏÚ Ì‰ÈÏ‡Ó ÌÈ¯ÈÈËˆÓ‰ .Ô‰ÈÏ‡Ó ·Ï· Â¯ÈÈËˆÈ ˙ÂÁÎ‰ ˙ˆ˜Ó .‰·ˆÓ ÈÙÎ ÌÏ˙˘˙

Ô‰ÈÏ‡Ó Â¯¯ÂÚ˙È ‡Ï ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ¯‡˘ ˙Â˘Ù�· Ô˙ÂÓ„Î ÔÈ‡˘ ˙ÂÁÎ‰ .‰Ú¯Ï ÌÈËÂ�

‡È‰ Ô‰ÈÏ‡Ó Ô˙Â¯¯ÂÚ˙‰ .‰Ú¯Ï Ô‰Ï Â˙¯˘È ˙Â„Ó‰Â ˙ÂÂ‡˙‰ ÔÓ [˙ÂÁÂÎ] Â¯¯ÂÚ˙È .ÏÏÎ

È˘ÈÓ˘˙Ï ˘Ù�· ˙ÂÁÎ‰ ÈÚËÓ ÏÎ .ÌÈ‚‰�Ó‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÁÎ ˘Ù�· ÚÂË� .‰ÏÂ„‚ ‰˜„ˆ

.ÏÏÎ ÌˆÚ· Ú¯ ÁÎ ˘Ù�· ÔÈ‡ .‰·ÂËÏÂ ‰ÓÎÁ‰

א  חלון

Ú„כי הנפשות . בכל פעולתם לפעול מתגלים  אינן האדם בנפש הנטועים  הכחות כי

יקרה  עצמו הנפש לבעל גם אבל אדם  מבני לזולתו לבד ולא נראים, ואינן נסתרים  רובם

למרות 69.
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ב  שהיוצר לפי  כלל. ההוא  הכח  כדמות  בנפשו שאין  לו שידמה האלו "דמיון  הכחות  יצר ה

מתעלמות והצחות . הדקות בתכלית  האדם בפנימיותיה.(ומסתרות)בנפש [ומסתתרות ]

ע רק יתגלו ולא ההעלם, בתכלית  יעלימום והמנהגים  האדם"והטבעים רוח התאמצות י 

מדמה  שהיה הנעלם  הכח ימצא  ואז הציור, יתרחב התאמצותה וכפי  בלב. ציורים  המצייר

פעולה  לפעול יוצאות שאינן  ידועות  בכחות  אדם  לכל שיקרה כמו איננו. כי בתחלה עליו

מאד  חלושים  הם איך והבינה השכל בכח זה רואה הנך ימצאם . בימים  וכבואו בילדותו,

ב  השם  גזר כן כי  האלו, הכחות  יתוספו יגדלו וכאשר נפלאים"בנערים . מטעמים  בחכמתו ה

כח  בענין וכן ית'. הכל ליוצר זולתי  נודעים  שאינן  לטעמים מהן  ויותר למשכילים, נודעים 

וזה  הזמן. עם  ומתרחבים בילדים, חלושים אלו כל הקנאה. וכח ולכנוס לאסוף וכח הכבוד,

בענין אדם בני בין רב הבדל שיש והוא עתה. מבארים שאנו הענין אליו ודומה בחוש . ברור

ידועות . בנפשות תצמחנה מאד נכבדים ידועים  ציורים  יש  בכחות . הנפש  ציורי  התגלות

ואם אחרות . בנפשות שנתגלו 70ויסתרו היקרות  בנפשות  וגם הנפשות. בכל נטועים הם 

בה  שיגלו ויש ורך. נער עודנו האדם בהיות  להגלות שיחלו נפש יש  זמני. הבדל יש  בהן

ציוריו  נתגלו שלא האיש מהם ונבדל זקנתו. עת  עד בה יגלו שלא ויש ׁשניו, באמצע ָבהיותו

לזרעונים הדומים בנפש  רבים כחות שיש  מדברנו תלמד והנה האדמה. על חי  היותו ימי  כל

ויראו  יצאו הזמן ועם  עליהן . מכסה הארץ עפר כי לעין , נראים ואינן  הארץ תחת  הנטועים

יצמחו  ולא  וירקבו ויפסדו הארץ תחת  ישארו ולפעמים פרי. ויעשו ויגדלו יצמחו הארץ, על

ואם טובה, האדמה שתהיה צריך רבים . בדברים תלויה וההגלות  הצמיחה וטוב לעולם .

האדם שיעמול צריך וכן  בה. הנזרעת  התבואה תרקב וכיוצא  גפרית  ומלאה מלחה היא

עליה  והטל הגשם  שירד צריך וכן  לתבואתה. שיזיק מה מכל ולשמרה לעבדה בעבודתה,

הנפש . כחות בענין  וכן בבטנה. הנזרעים הגרעינים  יצאו אלה כל ובאמצעות וכיוצא .

ממסגרות יצאו הנפשות ואח במקצת במסגר רב זמן יאריכו ובמקצת מהרה, יצאו,"יהם כ

בעז  עוד ויתבאר לדבר החילותי הנה לעולם . יצאו לא  ה:"ובמקצתן

ב  חלון 

ÏÏÎ‰בני נפשות  בכל נטועות בכללן, הכחות  והן  החכמה, שנושאי  הוא  מדברנו היוצא

ולא  יכחישום ורבים בהן , להשתמש  היכולים הם מעטים ואולם למעלה. כמבואר אדם 

ואם הכחות . אלו כדמות נטוע שבנפשם יצאו 71יאמינו שלא  בעבור רואים  הם שקר

ב  הוא כי זאת , כל פעל ה' ולא בדבר. אשמים עצמם  והם הפועל, אל הכח מן ה "ציוריהם

ב  והשם ההעלם . בתכלית בה שהם  אלא  הנפשות , בכל בכללן הכחות באדם"יצר כח  נתן ה

בעז  שיתבאר וכמו ולגדלם  להרחיבם  ממעמקיהם , הכחות"להוציאם מן  כח  ׁשחסר לא ִֵֶה.

כמבואר  והפוכו דבר בראשית, מעשה כחות  מכל כלולה נפש  כל אבל אדם  שום מנפש

ואמנם70.

ואמנם71.
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תצייר  אילו כי  שמעון. מנפש  בהחלט הנעדר מה כח  ראובן  בנפש יש לומר דרך ואין  למעלה.

" בתאר עוד לתארה תוכל לא  בהחלט, אחד כח ממנה יחסר הנפשות  מן אדםנפש ,"נפש 

" בספר לדברינו לבבך תשים אם להבין שתוכל עולםכמו ""יסוד תאר פרשנו שם  כי  "נפש.

בנפש הנטוע  זה כח לומר ותוכל למעט. רב בין  בכחותיהן  הנפשות יבדלו ואולם  והוראתו.

הנפשות נאצלו מעת  מראשית, זה והיה שמעון . בנפש  הנטוע  עצמו זה מכח  גדול ראובן 

ב  השם  בנפש"מן  קטנה. גבורה כח  שם אחרת ובנפש  גדולה, גבורה כח  אחת בנפש  ׂשם  ָה,

אם כי  למעט . רב בין הנפשות  תבדלנה הכחות  בכל וכן  קטן . בשעור הענוה כח  ׂשם ָאחת

לנפש שוה המלך ונפש  הנביא  נפש  תהיה במשקלן , שוין  הנפשות כל כחות  שתהיינה תצייר

הבדל  בחוש  רואה ואתה שיתבאר. כמו התורה דעת  ונגד מאד, זר דבר וזה העם , אחד

ענין כרגע שיבין  אדם תמצא  כי  והבינה, השכל כחות  אל תביט אם  אדם. בני  נפשות  כחות 

ישכיל  לא רב, זמן  יעיין אם גם הענין  יבין לא ואחר בשכל. המצאה ישכיל עין  וכהרף ְַָָעמוק

בינתו  כח  הרחיב המבין שזה בעבור הסבה לתלות  תוכל ולא קטנה. או גדולה המצאה עליו

ענין שבארנו וכמו הנפש . בעומק מסותרת  הניחה מבין הבלתי וזה רוחו, באמצעות

ב  "רוח "ההרחבה בספר עולם" כל "יסוד נהג  והמשכיל המבין שזה רבות  פעמים תראה כי  .

והבלתי טוב. ושכל תבונות בדברי מאס כי  ושכלו בינתו בכח השתמש ולא באולת , ימיו

יוכל  לא  זה כל ועם כחו. בכל ובינתו שכלו והרחיב ולהשכיל, להבין  היה חפצו כל מבין,

הדבר, סבת  ואולם עין . בהרף שישכיל ומה כרגע, השני  שיבין מה רב בזמן ולהשכיל להבין 

שכפי בנפשות. עצמן הכחות הבדל ימהר (מעט)היא כן וגדלן , משקלן והשכל הבינה [מדת]

למעלה. שאמרנו וכמו הכחות  שאר בכל הוא כן אלו בכחות שהוא  וכמו ולהשכיל. להבין 

בהן להתנהג  יוכל אחד וכל הפוכי -הכחות. וכן בכללן  הכחות כל נפש  בכל שיש  למדת הא 

או  יצדיק וערכו כחו כפי ואחד אחד וכל האדם. ביד מסורה והבחירה בסכלות, או בחכמה

באמת , הכל יודע  לבדו והשם  התאר. עליהם יפול כן וממשלתם  הכחות משקלי  וכפי ירשיע .

וכדרך בשמות. והקורא הבוחר הוא  ל)ולכן לה , בצלאל "(שמות  בשם  יי ' קרא וגו'.ראו (שם"

יז) בשם"לג , ידוע"ואדעך כח  אחד לכל שחלק בשמים  אור מאורי בממשלת  שהוא  וכמו .

ונאמר ומשמר. כו)וממשלה מ, יקרא "(ישעיה  בשם לכולם צבאם  במספר ונאמר "המוציא  .

ה ) א, ידעתיך "(ירמיה  בבטן אצרך והיו "בטרם הט ' ובחדר רחבים". ענינים  יתבארו זה מבית ד

משרתי להיות וזרעו אהרן בחירת על אדבר ושם הזה. היסוד על סובבים שהן בתורתנו

ב  שהשם לפי  בנפשות"ה'. להיות  הצריכה עצומה קדושה כח  בנפשותיהן שנאצלו יודע  ַה

קרח  ולכן  ה'. משרתי  להיות  ראויים  לבדם  והם קדשו, ובחצרות  ה' בבית  העומדים 

אמר ג )במריבתו טז , ומדוע"(במדבר יי ', ובתוכם קדושים  כולם העדה כל כי  לכם רב

יי'? קהל על עם"תתנשאו היקרה אהרן נפש  והשוה אהרן , קדושת על בזדון לחלוק רצה .

השם מדברי  להכנע לו היה כי  גדולה, נאצה זה והיה כהונתו. על חלק כן ועל הנפשות  שאר

אזנו  אטם שקרח  משה כשראה ולכן  זולתו. מנפשות  אהרן נפש  הבדל שהודיע  משה ונביאו

לו אמר ה )משמוע, טז , אליו "(במדבר והקריב הקדוש ואת לו אשר את ה' ויודע כלומר "בקר .

" לכל להודיע  בארץ אות ה' לו יעשה אשר יתרון"את והוא לבדו, לפניו הנודע הדבר .
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ש והאיש  זולתו. מנפשות  אהרן נפש הקדוש"קדושת  שאתה הוא כמו לא אליו. יקריב "

" קדושיםאומר כולם העדה כל ז "כי  רבותינו ואמרו ז)ל". יח, רבה לו "(במדבר אמר 'בקר',

ב  הקדוש  חילק גבולות לערב?"משה, בקר להפוך אתם יכולים  [שמא] בעולמו. תוכל ה כך "

שנאמר זו את  ה )לבטל א, בקר "(בראשית ויהי  ערב ד')."ויהי שם בין"(שם  אלהים  ויבדל

החשך  ובין  ונאמר"האור יג )"(דהי . כג, קדשים"א קדש להקדישו אהרן [עכ ויבדל ל ""

שכמו  שיסדנו היסוד לגלות  ורצו הזה. המאמר כולל התבונה מן וכמה קלים]. בשינויים 

החשך, לקבל הערב תכונת והכין החשך, ובין האור בין  בראשית  במעשה השם שהבדיל

כמ  בחכמה והכל האור, לקבל כד)ש "ובקר קד, עשית"(תהלים  בחכמה בחכמתו "כולם כי ,

" שנאמר הנפשות בין  הבדיל כך לדבר, דבר בין  הבדיל אהרןהעליונה כלומר ויבדל וגו' "

נאצלה  הנפש זאת  למה זה בענין  החקירה ואמנם קדשים . קדש  להיות  נבדלה נפשו תכונת

ב  השם ילאה "מן  כי תהו. של חקירה היא קטנים, בכחות אחרת  ונפש גדולים , בכחות ה

שיתבאר  כמו לעד, יעברנהו לא  ולשכלו, האדם  לבינת  גבול יש כי בה. להתבונן האדם בינת

" גניםבספר תמים"מעין  ממפלאות  והיא אדם. כל בינת לגבול חוץ היא  הזאת  והחקירה .

ב  אמר"דעים  בזה כיוצא ועל העליונה. חכמתו נתיבות ומסוד ז)ה, יא, אלוה "(איוב החקר

תמצא? שדי  תכלית עד אם ב "תמצא? השם  מנהגי אחר להרהר חלילה וחלילה שהן". ה

על  גם לחקור תוכל הזאת  החקירה כדמות כי  עד. לעדי שמו יתברך ובמשפט, בצדק כולם

החיים בעלי בכל וכן מכוער. ויש  נאה. יש  קצר. ויש ארוך. אדם  יש לחוש . הנראות ְַָהגוי ֹות

חיה  למה וחיה. בהמה זה ומעפר העוף. שרץ נתהוה זה מעפר למה לתמוה תוכל למיניהם.

זה  כל אבל יצמחו. אחד מעפר וכולם הגבורה. ובעלת גדולה זו וחיה וחלושה, קטנה זו

בכל  וחסיד דרכיו בכל צדיק השם כי המאמין  הלב לאמונת  ושב האדם , מבינת  נשגב

די ולנו אחר. דרך על אחרת  ונפש  זו, דרך על אצולה הזאת הנפש  למה גלוי  ולפניו מעשיו.

והבן: היותן. ומעת מראשית בכחותיהן נבדלות  הנפשות כי בידענו

ג  חלון

‰Óנבדלות שהנפשות  לנו התברר שאם  והוא  עתה. לך אגיד עליו לב לשום שראוי

חלוש מכחותיה שכח  [לומר] רצוני החלושה, הנפש בעל הנה במעט . או ברב בכחותיהן 

שמשקל  זולתו בו שיצטדק כמו זה בכח להצטדק יוכל לא זולתו שבנפש עצמו זה מכח

יצמחו  מכחה הנה גדול, ואומץ גבורה כח  המלאה הנפש  משל דרך על בנפשו. גדול הכח 

קטן הזה שהכח כלומר זה, כח  החסר הנפש מבעל להיות אפשר שאי מה נכבדות , פעולות 

אויב  מיד חשוב קהל להציל חיל לאזר יוכל והאומץ הגבורה שבעל עד בנפשו. וחלוש 

נעדרת אחרת נפש  בעל שהוא וזולתו גדולה. צדקה והיא  ה', מלחמות בעדם  וללחום 

אע לו "האומץ, תעמוד לא כחו, בכל שלו את  ויעשה בגבורים ה' לעזרת  לעמוד שחפצו פי 

והענוה  והבינה השכל בענין  וכן המפעל. תשלם  שממנו הכח בנפשו שאין בעבור זרועו

גדלו  כפי במפעלותיו יצדק כח  כל למעט, רב בין הנבדלות שבנפשות  הכחות כל והקדושה.

ב  השם  יאשים  כי  תחשוב ואל מזה. יותר לא קטנו, ובמעשה "וכפי במפעלותיו המקצר זה ה
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לפעול  גדול כח  חלק לו לא  אם  לעשות  חסר-הכח  יוכל מה כי מרשע! לאל חלילה ֲֶַצדקותיו.

יצדק  אם  שגם  תשכיל בנקל הזה, הנכבד היסוד שיסדנו ואחר ונכבדות ? גדולות  פעולות  בו

החכמה  ארחות כפי  נפשו כחות  כל ותקן גדולה, יראה השם את ויירא מעשיו, בכל אדם 

הגדול  זולתו צדקות  אל בצדקותיו ישוה לא זאת  בכל והיושר, הצדק קצה אל שהביאם  עד

נפשו  שכחות  בעבור יעקב. אלהי  משיח ישראל מלך או הדור נביא כמו נפשו בטבע ממנו

שיוכל  במשקל הכחות  מתחלה בה נאצלו ולא וכיוצא, והמלך הנביא נפש  מכחות נבדלין

הימנו. שגדול מי עם  בהן להשתוות

˘˜Ú˙Ó‰Â הגדול מעלת  להשיג  יוכל אדם וכל שוות, הנפשות שכל לומר דברי ַנגד

האדם שאין  זמן  כל כי לאלהיו. אהוב שיהיה איש הראני  הטוען אתה אשאלהו שבגדולים ,

שנברא  הגבול אל בא ולא  גמורה, השתלמות  לו אין  לעשות כחו שביכולת  מה עושה

שתוכלנה  הקצה עד נפשו כחות האדם שירחיב ההתרחבות וזה אליו. שיבוא בעבורו

אדון למעלת  איש  הגיע  לא הנה עד כן ? עשה אשר הוא זה ואי זה [הוא] ומי להתרחב.

ע למעלת"הנביאים או הקדושים , האבות למעלת  או אליו, שיגיע איש  יהיה ולא  ה,

הצדי והנביאים  החסידים וא המלכים  וחלילה "קים. חלילה עמלו? לשוא זולתן  נפשות כל כ

ב  והשם  מעלתן . כפי  נבדלות הנפשות שכחות  הברור האמת אבל כן! נפש"לחשוב אוהב ה

ושוה  שלו, את  עשה שהן, מה כפי  נפשו כחות  שמשלים  מי וכל מצבה. כפי  וצדיק צדיק כל

שהיא. מה כפי  נפשו שהשלים ממנו הגדול עם הצדק לכשרון72בתארי  זה ענין  ודומה

צדקה  ונתן לרעהו, שחנן ממה יותר פעמים אלף גדול עושר ה' שחננו מי  הגויה. מעשה

שאמרו וכמו בשכרן . שוין  שניהן זוז, נתן  ורעהו זוז, אלף א)לעני  קי, המרבה "(מנחות  אחד

לשמים לבו שיכוין ובלבד הממעיט היא "ואחד האלף וסבת  סבתו. עם נערך הצדק כי  .

יתן הוא גם  לרעהו הזה העושר יהיה ואילו מזולתו. יותר פעמים אלף גדול עושר לו היות 

ויוצא  המפעלות . גודל כן  הכחות, תעצומות כפי  הנפשות כחות  לענין  וכן  לעני. כסף אלף

זה  ויהיה הרבה. שעשה מחברו יותר לצדקה ויחׁשב מעט , אחד אדם  שיעשה שיתכן  ְֵֵָמזה

לעשות בכחו אין  המעט ובעל לעשות, נפשו בכח  שיש ממה החצי רק שעשה הרב בעל אם 

בכחו  שהיה מה עשה המעט  ובעל להשלים . לו שיש  מה השלים לא  הרב בעל ואז יותר.

בני את  ויזהיר השם שיוכיח  והאזהרות התוכחות  נערכות כן שהשרשנו מה וכפי  לעשות.

השם אנשי  את עליהם שיוכיח  דברים  על אדם  בני המון את  השם שיוכיח  תמצא לא אדם .

בעבור  הגדולה, הנפש לבעלי עליהם שיצוה דברים  על יצום ולא אדם . שבבני  ְֵַוהגדולים

ואע הנפשות . ערך כפי  המליצות"שהכל נבדלים  לכולנו, אחד ומשפט  אחת שתורה פ

ערכה  כפי בהן  ונפש נפש כל שתשיג  צחות  השגות הכוללים  עליהן , שנסמכו והלשונות

ונגה  הנבואה, במתת  הדבר וכן  הזה. הבית בחדרי ברחבה זה על נדבר ואנחנו מצבה. וכפי

רמב"ם 72. סגנון  תואמים רבינו ה"ב)דברי פ"ה תשובה רבינו(הל' כמשה צדיק  להיות ראוי  ואדם אדם  "כל 
להיות  שיגיע  התכוין לא סכל", או "חכם שם  שהמשיך  ואע "פ רבינו ". כמשה "חכם כתב ולא כירבעם ", רשע  או

רוטנברג מהר"ם בשם  שם מיימוניות הגהות כדברי החכמה, קניית בדרכי  לאחוז ראוי אלא "חכם "
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שרשי כפי  במשקל הטהורות הנפשות  על כולם  יחולו והבינה, החכמה ואור הקודש, רוח 

ז  בחכמים  שבחר וברוך בהן. הנטועות שאמרו"הכחות ב)ל טו, רבה  לרוח "(ויקרא לתת

במשקל  עליהן שורה הנביאים  על ששורה הקדש  רוח אפילו משקל "משקל, כפי פירוש .

רק  הכונה אין  כי זה. בענין  לדבר שיש  מהרבה מעט דברנו והנה הרוח. משא  הנפשי  כח 

הקדש: ספרי מליצות  ושרשי הלשון יסודות  בם  להבין  קצרות, הצעות  להקדים 

ד  חלון

Ú„ הוא הנפשות  בכל שוין הכחות  מטע ושאין הכחות . התעלמות  על שדברנו הדבר

השני בחדר ואמנם המדע. נושאי שהן בכחות  וכן  החכמה, נושאי שהן בכחות  הנוהג ענין 

והפוך-הדבר  דבר בו ימצא אשר שכל ואמרנו המדע. ובין  החכמה בין  המבדיל ענין הודענו

" מתואר קיים , ""חכמה במציאות מתואר במציאות  הפוכו שאין דבר וכל וכמו "מדע. .

ידוע , זמן עד הנפש לבעל יראו לא  מציוריה ורבים הנפש, בכח מתעלמות החכמה שנושאי

והם למאוד, צחות  שהן לפי  המדע , ציורי  יתעלמו יותר עוד זמנו. אחרית  עד ולפעמים 

על  אבל הנפשות , בכל נטועים  הם  וגם חומר. מכל הנבדלים  עליונים בדברים מציורים

בעז  שיתבאר וכמו הפועל אל שתצאנה מטע"המעט שאין  כמו ואולם השלישי. בספר ה

שוין המדע כחות  מטע אין כך למעלה, שבארנו וכמו הנפשות בכל בכח שוין  החכמה כחות 

למעלה: שהוכחנו דרך ועל הנפשות. בכל

ה חלון 

ÏÏÎומצטיירים מתגלים  החכמה נושאי  שהן  הכחות  מן רבים כי והוא  אודיעך גדול

אל  הכח מן  מאליהן יוצאים  אבל ולציירם, לגלותם  האדם  שיעמול מבלי הנפשות  בכל

בעצם רעות  שהן לא  הרע, אל שנוטין  לומר רצוני רעות . וכולם הילדות , בימי גם  הפועל

שיתבאר וכמו ו')הנפש  וכח (בחלון הלב, גבה בעלי הם אדם  בני  המון כי שתראה כמו .

התאוה, בעלי  וכן  הכעס , בעלי יהיו וכן בקרבם . שורש ועושה וצומח  יוצא והגאון הגאוה

על  הרע. אל נוטים הם  עמל בלי מעצמם המתגלים הכחות כל בהן וכיוצא  דמיונות ובעלי 

בתורה נאמר כא)זה ח, מנעוריו "(בראשית רע האדם לב יצר ""כי  כי  אמר לא  האדם. נפש

""רעה  אבל האדם, בנשמת  רע אין כי הלב . כחותיו יצר הלב שמצייר הציור והוא  רע. הוא  "

שיעמול  הגדול העמל אחרי  רק בלב יצטיירו לא  כי  הטובים , הכחות כן ואין  רע. דרך על

ע או בעז "האדם שיתבארו מיוחדים  תנאים כח "י כמו מאליהן. שיצטיירו תמצא ולא  ה,

באלה. וכיוצא האמת  אל והחפץ המצערים , הדברים  וסבלות הרוח , ושפלות הטובה, הענוה

בטבע יתעוררו בגוף הפועלות כחות כל כי  הטבע. ובהכרח  מעצמן  הכחות  יתעוררו והנה

הצמאון , הרעבון, כמו כןהנפש  וכן  וכיוצא. המושך, המעכל, הדוחה, המשגל, השינה,

כמו  וכיוצא , הרחמים  הנקמה, הגאוה, כמו מעצמן יתעוררו במדות הפעולות  הכחות 

והכסיל  הפתי גם כי  ובמעט . ברב רק יבדלו ולא  בהן, שוין  אדם  בני  כל כן ועל שאמרנו.

גדולה  רעה להם כשיקרה הרחמים . כח  בנפשם יתעורר גדול, אכזריות מעשה כשיראו
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כדמות שיש  הג ' בחדר בארנו וכבר דבר. בכל וכן הנקמה, כח  בנפשם יתעורר מזולתם,

החיים . בעלי כל בנפשות  גם בנפשות , הפעולות הכחות וכדמות  בגוף. הפעולות  הכחות 

והדעת , הבינה השכל, החכמה, כח  והם  החיים, בעלי בשאר כדמותן שאין  הכחות  ואולם 

הכחות מיתר אחד עמהם התחבר מבלי בהכרח  יתעוררו לא אלה כי אחר. טבע  להן יש 

אחריו. וימשכו המה גם יתעוררו הכחות משאר אחד בעזרת אבל מאליהן. המתעוררות 

יפעלו  המה גם כן  על רע , שזה ואמרנו מאליהן, הצומחות  הכחות מאחד שהתעוררותן ולפי

לרעה. הבינה או השכל ישלים לעשות , הכח ביד שאין  ומה לרעה.

È�‡Â הנקמה כח  בנפשו ויתעורר מזולתו, גדולה רעה לו כשיגיע הכסיל משל. לך אמשיל

ויחבל  והבינה, השכל בכח ישתמש  לבו על הנקמה רוח כעבור מיד להנקם, ויבקש  מאליו

כח  בהתעורר וכן  ממנו. להנקם יכול במה נכון  דרך לו ויבקש  המצאות, וימציא  תחבולות

ויערים הלב. על העובר הגאוה רוח יתלבש ובהן  והבינה, השכל כח  עמו יעיר בנפש , הגאוה

לפניו, שיכנעו ימשיכם  במה בעיניהם, כבודו יגדל במה זולתו, על להגביה יוכל איך בהן

והבינה  השכל בכחות ישתמשו והרשע הכסיל גם כי  והבן דבר. בכל וכן עליהם . ושישתרר

וכל  אליו, שיתאוו מה כל כי והאולת . הסכלות מן כשיעור החכמה בכח וכן בם, הנטועות 

לאסוף  חכמתם  בכח ישתמשו רשע, בעלי מפי שישמעו והמעוותים הזרים  הדברים 

כח  בעניני וכן  השומר. בכח אותן וישמרו גמור, ציור ויציירום נפשם  אל האלו השמועות 

טועים שההמון  ומרמה, נכליות ובעלי הרעות  התחבולות בעלי הם  המין  ומזה המדע .

" בשם  ונבוניםלתארם  והחכמים"חכמים והנביאים התורה לדעת האמת, כפי  אבל .

" בשם  מתוארים  הם לבב וישרי  ואויליםהאמתיים כסילים וכמו רשעים, בהן . וכיוצא  "

בעז  האלו "שנבאר האנשים  כי  תדון  וכן במקומם. האלו השמות מהוראת  אחד כל ה

שני בעבור וזה והמזיקות  הטורפות  החיות מן  ואפילו הבהמות , מן רבות פעמים פחותים 

שתעבור  אפשר ואי ג '. בחדר וכמבואר והבהמות , החיות למדות  גבול יש  כי  האחד, דברים .

ב  היוצר ברצון הטבע  לה שגבלה לגבול מהלאה האדם ."הׁשחתתן למדות גבול אין אבל ה. ְֵֶָָ

על  תחסר כי  והשני , השחתתו. לגודל ספורות אין  כחפצו, לעשות  הרע  הכח בהתירו ולכן

שהן והבינה השכל כחות מהן שנעדר בעבור חיים. שבבעלי  הרע חפץ השלמת הרוב

תכליתה. תשיג שבאדם ההשחתה חפץ אבל חפצם. תכלית  להשיג לבעליהן  דרך המורים

מרשעת להנצל אפשר אי שכמעט חפצו. למלאת  וישרתהו החפץ מן  נפעל שהשכל בעבור

ע דוד שהתפלל וכמו ונכליותיו. תחבולותיו בעבור אדם  לא)"(שמוה"בן טו , את"ב נא ֵַס ּכל

יי' אחיתופל, זה "עצת ענין  ממשיל ואני  הרעות. ותחבולותיו מהמצאותיו ירא  היה כי  .

ודרדר  קוץ כחה יוציא הנה נזרעה. ושלא  נחרשה שלא טובה לאדמה זה בחלון המבואר

וכאשר  האדם. עמל בלי האדמה כח  בטבע  זה וכל האדם, למאכל ראוי שאינו עשב וכל

הנפש נמשלה וכן מאד. מאד והדרדרים  הקוצים  ויתוספו יגדילו עליה, והגשם הטל ירד

השכל  וכמו באדמה. הנעלמות  לכחות  [נמשלו] בהעלם  בה הנטועות והכחות עפר, לאדמת

ותוצאות ולהצמיח . להוליד מלמעלה היורדים וטללים לגשמים  [נמשלו] והדעת, והבינה
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האדמה  ועמל מאליהם . הצומחים  והדרדר הקוצים  כתוצאות [נמשלו] לרעה, הכחות 

הדגן והוצאת  ולתקנה. לעבדה בנפשו שיעמול האדם לעמל [נמשלו] ובזריעה, בחריש

ועוד  מאד. יקר ענין והוא הנכבדות. והפעולות  האמת מעשה לתוצאות  [נמשלו] והפרי,

בעז  עליו ה:"אדבר

ו חלון 

„ÂÚÂכחות מכל אחד כח  גם שאין והוא  הנה. אשמיעך הנפש חכמת בסוד גדול כלל

" בתאר לתארו שתוכל האדם  פעולותרענפש  שיפעלו בנפש נטועות שכולן  לפי  בהחלט, "

" שנתאר מה ואולם הכחותרעטובות. מן בכח  ומשתמש  רע בו יפעל שהאדם בעבור הוא "

אבל  כאלו. לענינים אדם בני בהם שישתמש  העליונה החכמה אליהן כיוונה שלא לענינים 

ובעבור  החכמה. ארחות כפי  וישרה הגונה לכונה בנפש נטוע הרע  פועל שבו עצמו הכח 

למ ֹותר, שהוא  מהן אחד על לחשוב הנמנע מן  יהיה בעצם , רע הכחות מן אחד גם  ָשאין 

הנפשות מן  נפש כל אלא  זה. כח  חסרה היתה אם ונכבדת  טובה יותר הנפש  ושהיתה

ותפעל תשתלם  ועמהן כולם, הכחות  לכלל החכמה.מצטרכת דרכי  כפי  אדם בני  פעולות  כל

" בשם עוד תתואר שלא עד גדול, חסרון  בעצם  חסרה היא הכחות מן  כח  תחסר נפשואם 

וכמבואר"אדם ב'), בנפש(בחלון הנטועות  הכחות  פרטי כל הנה שאציע תקוה לא ואולם  .

הם ואיך לב, נמהרי  לעיני בעצם  רעים הנראים הכחות מעשה תפארת לך ולבאר האדם ,

עד  זה דבר לבאר אפשר אי  כי  החכמה, בדרכי נוהגים  בעליהן אם  נכבדות , פעולות  עושים 

הדברים שיאריכו מלבד כולו, כי אף גדול, ספר יכילהו לא ממנו הקטן החלק גם כי תכליתו.

כחות כוללת שהנפש אמרנו כבר כי  לעשותו. האדם מכח נמנע הוא גם הנה ספורות . בלי

ב  השם  זולתי  ולדעתם, למנותם איש יוכל לא אשר בראשית , מעשה שהוא "כל לבדו ה

במופתים להבינך לך, אעשה זאת אבל הנפשות. כחות,שמהם73יוצר איזו איך ברורים,

" בשם הקודש בספרי  מכונות שהן  גדולות , היותר הרעות ספק "תועבותמסתעפים ואין ,

הם בעצמם אבל  כן, הדבר שאין אבאר ואני  בעצם , רעות הכחות  אלו כי  דעתך על שיעלה

המופת בידינו יעלה וכאשר החכמה. בדרכי  בהן ינהגו כשבעליהן מאד, אלו 74טובים על

המבוארים . אל דומות הנה [גם] יתבארו שלא שהנשארים מאליו יתברר אז מאד, הרעים

אדם בני מנהגי בעבור [רק] רע  בהם ואין בעצם , טובים שכולן הכל, על תקיש החלק ומן 

אפרש: ועתה הזונה. לבם שרירות כפי בכחותיהם ומשתמשים  החכמה, מדרך הנלוזים

ז  חלון

¯·Î והיא רע , כל שורש  ושהוא  עליו לומר ויצדק מאד. רע כח הלב גבהות כי ידעת

ב  השם בעיני נאמר"תועבה שכן  ה )ה. טז, לב "(משלי גבה כל יי' ממנו "תועבת המעט גם .

בהוכחות 73.
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" במלת  רמז זה ועל מאד. ואמרו"כל רע  בתלמוד מפורש  שבא וכמו ." א ה, לב (סוטה גבה )"כל

כנגדו " חשובה אינה שכינה אפילו המתגאה אמר"כל דוד והמלך א). קלא, לא "(תהלים יי '

לבי אומרת"גבה הקדש ורוח  יג ). ח, שנאתי"(משלי תהפוכות  ופי רע ודרך וגאון  והנה "גאה .

תהיה  הנפש מן הזאת הכח  ושבהחסר כלל, טובה שמץ בו ושאין בהחלט , רע  שהוא  תחשוב

חסרה  תהיה הנפש מן  זה כח יחסר ושאם כן. הדבר שאין  ואורך אשכילך ואני  יותר. יקרה

לבו  המגביה על הנחתו כי  הלב. גבהות  ענין  הוא  מה תבין  כאשר זה כל ותבין  גדולה. טובה

בערכו  נחשבים אינן  אדם  מבני ושזולתו מאד, ונכבד מעולה איש  שהוא  ומדמה זולתו. על

בעבור  כי  ממנה. גדולה יותר תועבה ואין  דבר כל על עצמו מגביה כי  הגבהות , וזהו מה. עד

עושה  הוא אשר ושכל ונאמן , ישר חסיד צדיק שהוא  ידמה זולתו, מכל בלבו גבוה שהוא

עצמו. נגד למאומה בעיניו נחשבים אינן  כי החכמים , תוכחת  יקבל ולא וישר. טוב [הוא]

ב  השם  לפני  להכנע  רוחו שישפיל אפשר אי זה יעלה "ובעבור לא כי הרעה, מדרכו ולשוב ה

ב  המקום לפני רצוים  מעשיו שאין  דעתו שופטים"על אלהים שיש  שכח הוא וכמעט ה.

עליהם , להשתרר נאה לו כי בלבו מסכים  הוא זולתו כל על התרוממו ובעבור בארץ.

עמהם , ולהתקוטט להלחם  לעצמו יתיר אליו, ישמעו לא ואם  ולהתגאה. למלוך ומתנשא 

הכתוב  שהעיד כמו וגאונו. גאותו חפץ למלאות  והכל גדולים היותר הפשעים  על ולעבור

ירבעם  כו-לב)"(מל על יב, והנה א בידו. הממלכה חזק למען  לאלילים , לעבוד בחר שבגאותו ,

ורוחם בקרבם  שפלה נפשם  כי  הצדיקים , הענוים דרך הוא  זה מכל והפוך מאד. רע זה כל

השם תורת לומדים  ואפר, לעפר בעיניהם נחשבים עת, בכל עליהם השם  ומורא  נמוכה,

והם לעצמם. טובה מחזיקים  ואינם  וביראה באימה רצונו עושים  בינתם , על נשענים  ואינן 

מאד. טוב זה כל והנה הממשלה. ומן הכבוד מן ובורחים  זולתם , מכל בעיניהם  שפלים 

‰˙ÚÂ לא בהחלט, בנפשם חסרה הגבהות מדת  היתה אם הענוים , גם כי  ותמצא  חקור

השם , באמתת  להשכיל חפצו וכל וחסיד צדיק האדם בהיות  כי  הגמורה. השלמות ישיגו

בראותו  כבודו, ויגל לבו ישמח  הנה קדושים, ודעת  חכמה ולמצוא  בהן  ללכת דרכיו ולדעת 

תיקר  הזאת והטובה מדרכיו. והסרים ה' דבר הבוזים  הרשעים מהמון  לטובה ה' ָשהבדילו

על  ויתנשא ה', בדרכי יגבה ולבו והמלכים , המדינות  ומסגולות אדם, בני  חפצי מכל בעיניו

רעה, הזה הגבהות  שאין  ומלבד השמש . תחת  להיות אפשרים  שהן  והקנינים הסגולות כל

למ  שאין האחרון  והשלמות הגדולה הטובה היא עאבל כי ממנה. עני"עלה יהיה אם  גם  כן י  ֵ

חלש יהיה ואם  ברשעתם, ומצליחים  חיל גברו וגם  עתקו רשעים  יראה ובעיניו ואביון,

התחבולות נעדר יהיה ואם ורעננים, דשנים וגבורים  שליטים פריצים יראה ובעיניו וכושל,

ובעיניו  והלמודיות, המעשיות  מלאכות ידיעות  ונעדר והנכליות , והמרמות  הרעות והערמות

מעשה  מלאכת  כל בעלי החכמים-בעיניהם, כת  והמרמות, התחבולות  אנשי כופרים  יראה

כמעשה  ולעשות הטובים, ממנהגיו סר להיות  לבבו יפתה לא הנה וכיוצא . ואומנים  חרשים 

כי מדומים. וקנינים וכבוד עושר הוא גם שישיג כדי החכמה, בוזי הפושעים האנשים

גבה  ולבו ה'. בדרך ולכתו נפשו קניני נגד הבלים  הבל וקנינם, הצלחתם כבודם  כל בעיניו,
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עצמו  שמגביה בנפש , הנטוע הגבהות  מכח  ענף והוא ומחשבותיהם . מעשיהם דרכיהם  על

בדרכי הולך כי גורלו וטוב אשרהו זה, לענין  הגבהות  בכח  והמשתמש  הפושעים. ערך על

ב  הוא שגם  נבזים"ה'. והם והרשעה, הזדון אנשי ומשפיל ובצדקה, במשפט  בקודש  יגבה ה

נאמר שכן ומתועבים . טז)בעיניו ה , במשפט "(ישעיה צבאות יי' לשפוט "ויגבה בבואו כביכול .

הארץ. מן ומאבידם בעיניו יבוזו והרשעים , הזדים  מעשה ורואה ובמישרים , בצדק עולמו

שנאמר כמו עולמו, בהן מנהיג  שהוא היקרים, הדרכים לעצמו יחס  כן כו)ועל כב, (שמות

אני" חנון כי העני ,"ושמעתי  צעקת אשמע שמוע אבל המלוה, לעשיר פנים  אשא  לא  כלומר .

הנביא אמר ולכן  אני. חנון כי  בעיני, נפשו תיקר ולא  העשיר את  כב-כג )ואעניש  ט, (ירמיה 

אם" כי  בעשרו, עשיר יתהלל אל בגבורתו, הגבור יתהלל ואל בחכמתו, חכם  יתהלל אל

כי בארץ, וצדקה ומשפט  חסד עושה יי' אני [כי אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת 

יי' נאום  חפצתי  שמצא "באלה בעבור ולשמוח  בלבבו להתהלל לאדם יאות כי למדנו .[

ומן בעיניהם , החכמים [אותם] מן בעיניו זו] [דרך ויכבד ה'. בדרכי והולך טוב ושכל חכמה

בארץ. השם  דת שיחזק האדם את  תביא  הזאת הטובה הגבהות העשירים . ומן  הגבוהים

וע הרשעים , עיני רום  תפארת  להשפיל בראותו "ושישתדל כי ידו. על שמים שם  יתקדש  כן  י 

בעבור  עליהן. לבו יגבה אבל כנגדם , בעיניו שפל יהיה לא  פריצים , שליטים רשעים  המון 

השורץ. וכשרץ טורפות חיות כמו בעיניו נחשבים עליהם75שהם  וישתרר יגאה גאה ואז

למרמס. ולׂשּומם ולזרותם וגאון .76להשפילם  גאה לידי  המביא  הגבהות מכח ענף עצמו וזה ְְָ

˘Ó˙˘Ó‰Â ב השם  דרך הוא כן כי  לו. טוב אשריו זה, לעניין  הגאון אמר "בכח ולכן  ה.

ט-יד)לאיוב מ, והדר "(איוב והוד וגבה, גאון  נא עדה תרעם . כמוהו ובקול לך כאל זרוע ְֲֵֵַואם

רשעים והדוך הכניעהו גאה כל ראה והשפילהו. גאה כל וראה אפך, עברות הפץ ֵָתלבש .

ימינך  לך תושיע כי אודך, אני וגם  בטמון . חבוש פניהם יחד, בעפר טמנם  הרי"תחתם . .

בעיניו. טוב כן  עושה שכל ואמר הרשעים. להשפיל וגבה גאון  לובש השם כי  מפורש הדבר

" אמר אודך שכן אני צדקה "וגם  יום יום שיוסיף האדם  את תביא  הזאת  הטובה הגבהות  .

ה' דרכי בלבו וגבהו שרמו בעבור כי  השם . בעבודת שפעל מה כל בעיניו ושיקטן  ָומשפט ,

השם את  עבד שלא  עת כל יחשוב הנה ומתהלל, מתעלה הוא  כפי77ובעבורם  הצטדק ולא 

מאד  ויתאמץ לו. שהתבארו ה' בדרכי  וידיעתו השכלתו מעלתו בערך לעבוד, שחייב מה

אשר  הטובה כל על ישיב גמול ומה אדוניו? אל יתרצה במה היום , כל מחשבות לחשוב

ידע לא אשר זולתו ערך על ערכו שמגביה הגבהות, מכח  ענף עצמו וזה עמו? השם  עשה

לעניין הגבהות בכח והמשתמש מזולתו. יותר לעבדו חייב שהוא  וחושב דרכיו, ואת  ה' את 

שנאמר יהודה מלך יהושפט  על הכתוב שהעיד וזהו ה'. בעיני  נפשו תיקר ו)"(דהי זה, יז, ב

מיהודה " האשרים ואת  הבמות את הסיר ועוד יי', בדרכי  לבו שריו "ויגבה ששלח  סיפר גם  .

ל "ו75. פרק  ח"ב נבוכים , מורה עיין 

ו76. י, ישעיה ע"פ מליצה

כראוי77.
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והנה  בכתוב. הנזכרים צדקותיו ויתר ה', תורת  העם  את ללמד יהודה ערי  בכל המבינים

אדם . בני כיתר בהצטדקו לו הסתפק ולא  ה'. בדרכי  לבו גבה כי  בעבור להתחסד הפליא

כשרון ולהגדיל ה' לפני  וטוב צדקה להרבות חייב ודעתו , ׂשכלֹו מעלתו, שכפי חשב ְִאבל

הנטוע הגבהות  מדת  שרשי  עתה, הודעתיך הנה דורו. חסידי  ויתר אבותיו מעשה על מעשיו

אע האדם  ""בנפש  בתואר מתוארת שהיא אבל תועבה פ בעצם. רעה אינה הקדש, בכתבי "

נכב  וחפץ גדולה טובה יקרה היא היא  הנתעב, בנפש  תועבה היא  ואם  הטובה. בנפש  ד

" ומכבוד בנפש מחכמה לטוב.78."יקר ומרע  לרע מטוב המתהפכת חרב כלהט  הכחות כי 

להבחין חכמה, של וגבהות תועבה של גבהות  בין קדש כתבי הבדילו במה לדעת ואולם 

בעז  יתבאר אבל לפרשו. המקום כאן אין  מדברים, הם  על "מאיזו כשנדבר אחר, במקום  ה

" מלת  ועניניו.לב הנחת  אכן79" והרעה, הטובה הגבהות בענין רבים פרטים עוד יש והנה

לולי כאן , מבאר הייתי  לא  הכללים וגם  הכללים. אם  כי הפרטים  זה בספר לבאר באתי לא 

אמת אמרי  יושר כתב ודעת , חפץ דברי מהן  למצוא פה, להכתב צריכין שהן רואה שאני 

ואחר  ולפרש . לבאר מכוונים שאנו הדברים  הן  שהן  הקדש, בספרי  שבאו המליצות ופירוש 

בא  הנני לחכמה, משרת  בהיותו הוא  יקר ומה והגאון , הגאה הגבהות  כח טובת שבארנו

החלטי רע  נראה הוא שגם  בנפש. הנטוע  העקשות בכח  יש  טוב מה הסמוך, בחלון  לבאר

נעמן נטע שהוא  אוכיח ואני  לב. נמהר החכמה:80בעיני  אל טוב ועבד

ח  חלון

˙Â˘˜Ú ב השם בעיני תועבה שהיא אמרו והנביאים מאד. רע נראה הוא גם  ה,"הלב

כ)שנאמר יא, לב "(משלי עקשי  יי' ע"תועבת דוד והמלך אמר". ד)ה קא, עקש"(תהלים  לבב

ממני כח "יסור יחסר ואם  כלל, טובה בקרבה ואין בעצם  רעה שהיא  בלבבך תאמר והנה .

גמורה. טעות זה שכל אראך ואני  ההיא. הנפש  מעלת תגדל אז האדם מנפש  בהחלט  זה

יתברר  כאשר תבין זה וגם גדולה. טובה חסרה היתה האדם מנפש  זה כח חסר היה ושאם

הוא  העקשות  כי ישר. דבר וכל תמים  דבר כל המתעקש  על הנחתו כי העקשות . מהו לך

איוב שאמר כמו והיושר התמימות  מן כ)ההפוך ט, ויעקשני"(איוב אני נגד "תם  וזה .

ונאמר ט)התמימות . ג, יעקשו "(מיכה  הישרה כל בחדר "ואת  בארנו וכבר היושר. נגד וזה .

" מלת כי  ישתנו.תמיםשני  ולא לנצח העומדים  החכמה חקי והן  התמידי . הקביעות  על "

" הולכיםישר ומלת אז כי  החכמה, דרכי כפי פעולתן כשפועלים השכל ועל הבינה על "

בעז  במקומם  האלו השרשים שיתבארו וכמו ישרה והוא "בדרך העקשות  זה כל והיפך ה.

דברים , עלילות ולהתעולל ולהתגולל חקותיה, לעקׁש ענינו וכל החכמה, חקי נגד ְֵַהנוהג

הטוב, והשכל הטובה הבינה נגד מתעקש  הוא וכן  החכמה. לדרכי  טובה שום שאין להראות 

א 78. י , קהלת ע "פ מליצה

א 79. חלון חמישי , חדר

י80. יז, ישעיה ע"פ מליצה



הראשון  הבית  - נעול גן 130

וחן לרע, טוב להפך יתאמץ טוב, ושכל חן דברי  ודעת, טעם  טוב לאזנו וכשמשמיעים 

תורה שאמרה וכמו ישרים. ודברים תמימים  דברים באולתו ומעקש  לב,לתועבה; (דברים

ופתלתל "ה ) עקש ודופי"דור גנאי  מטיל לבבו בעקשות  כי גדולה. תועבה שהוא ספק ואין  .

אליו  המדבר פה כל כי  לבריות . רע  והוא ונפלאותיו, השם בדרכי  וביראה, בחכמה בתורה,

זה  כל והנה בזה. כיוצא וכל מעולם , לבו על עלה לא  זר, דרך על המדבר דברי ויקח יעקש,

תמיד  בדרכיהם הנוהגים  בלבותם , והישרים התמימים דרך הוא זה מכל והפוך מאד. רע

אוהבים טוב, שכל וישכילו יבינו לעד. ממנה יסורו לא בלבם, יאהבום החכמה, בארחות

" הנביאים. ובדברי ה' בתורת הוגים  הדעת , ואנשי חכמים  דברי חכמה לשמוע תבא 81"כי

" בה, וישמחו ינעםבלבם לנפשם  ישר "ודעת  בארח לבבם מחשבות וכל מישרים , יאהבו .

חסר  העקשות  כח  היה שאם  ותמצא  וחקור בחון ועתה מאד. טוב זה כל והנה יכשלו. לא 

השלמות משיגים היו ולא גדולה טובה חסרים היו  בהחלט , והישרים התמימים מנפש

מהן שיש רב. חסרון הרבים ומשפטיה התורה וחקי  האמונות  בעניני זה ויהיה הגמורה.

השכל  ישרת  הדוחה העקשות  כח בנפשם  שהיה ולולי ולבינתו, לשכלו האדם  לדעת מנגדות 

בעצמם הנאמנים הענינים בלבם ושינצרו שיאמינו אפשר היה שלא כמעט  והבינה,

עיני המכלים  גדולות , בהשחתות לנפול מוכנים  היו ואז ולשכלו. האדם  לבינת ומנגדים

עמה. מקרב אותה ומאבידים  הנפש 

ÏÈ˘Ó‡Âבתורה כתוב משל. ד)לך לב, ואין"(דברים אמונה אל וגו' פעלו תמים  הצור

הוא  וישר צדיק בנביאים "עול כתוב וכן יט). לב, עיניך "(ירמיה אשר העלילה ורב העצה גדול

מעלליו  וכפרי  כדרכיו לאיש  לתת וגו' זה ."פקוחות  דבר מפורש רבים במקומות ועוד

ב  ונפרע"שהשם לטובים, טוב משלם ושהוא  הארץ, יושבי  כל על שבתו ממכון משגיח  ה

שמדמה  ומי והתמימים . הישרים  בלב חזקות  אמונות  הן אלה שתי  והנה הרשעים. מן 

אתה  ואולם להשחת. עד גדולות  נאצות לעשות ויבא  כולה התורה בכל כופר הוא ההפך,

שאמר  כמו לצדיק. ורע לרשע טוב שיקרה יעיד החוש כי האדם. בני דעת  נגד שהוא  רואה

יד)קהלת ח, שמגיע"(קהלת  רשעים  ויש הרשעים , כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים יש 

הצדיקים כמעשה ברורה."אליהם ידיעה הוא  בחוש  המאומת  וכל יום . בכל לעין  נראה וזה .

האדם לשכל שיש חזקות וטענות  קושיות ועוד זה. בענין האדם  לדעת תנגד האמונה והנה

ה' אויבי  ארץ רשעי  כל זה ומטעם  הנזכרות. האמונות על ולהעירם  לגלגלם  ולבינתו,

אמרו וקצת  רואה. ה' אין אמרו כי למו, תועבות  בחרו יז)ומנאציו ב, רע"(מלאכי עושה כל

יי' בעיני ואמרו"טוב המשפט?"(שם). אלהי איה ואולם "או בזה. וכיוצא ד), ב, צדיק "(חבקוק

יחיה  כי"באמונתו ויודע ובינתו. שכלו וטענות עיניו מראה וידחה יעקש  העקשות ובכח  .

יאמין ולכן  החמישי. בחדר שיתבאר וכמו ומדעתו, משכלו האדם  מבינת  נשגבים  ה' דרכי

חלוש האדם וׂשכל אמת. נביאיו ודברי  אמת , ותורתו אמת  השם כי חפצה ובנפש שלם  ְֵֶבלב

י81. ב, משלי  ע"פ
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אעפ  כי  קצרה. ודעתו מוגבלת וכל "ובינתו הדברים , טעם  מבין  הלב אין  רואה, שהחוש י 

והדעת , והבינה השכל גבורת  כל לדחות  שבכחה היקרה, העקשות בכח זה וכל בזה. כיוצא 

גם"ואע כי תמצא  והנה השכל. שישאל הטענות על בשכל תשובות  להשיב יוכל שלא  פי 

על  ובינתו האדם שכל שיטען  הטענות על תשובות  להשיב ידעו לא  הקדושים , הנביאים

ע הנביאים אדון שבקש  וכמו האלו. ב "ענינים  השם  מן אלו "ה דברים להבין  עיניו שיאיר ה

בוריין . יג )ואמר82על לג , דרכיך "(שמות את  נא  הודיעני בעיניך חן מצאתי נא  אם  ועתה

בעיניך  חן  אמצא למען  אע"ואדעך כלומר צדיק ". כי  ומאמין לפניך, נאמן  לבבי  שמעולם פי

עתה  ה'. אמונים נוצר כי  בעיניך חן מצאתי כן  שבעבור עד נאמנים, ודרכיך אתה וישר

מנהיג  אתה איככה לדעת, והשכל בינה דעה ותלמדני  דרכיך את  שתודיענו פניך אחלה

להשען עוד אצטרך ולא מנהגיך. יושר על בשכלי  וערעורים טענות עוד ישארו ולא עולמך,

" אמר זה וכנגד ברורה. בידיעה הכל אדע  אבל לבד, לבי  אמונת תחת"ואדעך על כלומר .

במופת אדעך, בך, מאמין  המוספת83שאני  מאד, נפלאה מעלה שהיא טעם , ובטוב הדעת

" אמר ולכן וקרבתו. ואהבתו האדם  בלב ה' בעיניך יראת  חן אמצא רב "למען חן כלומר ,

על  נוסף היודע ובין המאמין, בין  שיש כהבדל הנה. עד שמצאתי  החן מן הרבה וגדול,

ז  קדמונינו הבינו וכן  נפלא . פירוש וזה אמרו"אמונתו. כן  ועל א)ל. ז , משה (ברכות שבקש 

ובחדר  ברכות . בגמרת בתלמוד שבא כמו לו. וטוב ורשע  לו ורע  צדיק יש  מה מפני לידע 

בעז  זה על לדבר אוסיף ע"החמישי ירמיה הנביא  שאמר תמצא וכן  א)ה"ה. יב, צדיק "(ירמיה

צלחה? רשעים  דרך מדוע  אותך. אדבר משפטים  אך אליך, אריב כי  יי' כלומר אתה וגו'. "

וחלילה  ומישרים . בצדק מעשיך וכל אתה. צדיק כי  ומאמין  עמך, שלם  לבבי כי  יודע  ה' אתה

צדיק  כמו מחשבתי , לפי מעוקל משפט השמש  תחת עתה רואה אני אם  אליך לריב חלילה

אבל  דרכיך. מהבין כחי  קצר כי הזה, הצער בשלי  כי  אני יודע  כי  לו. וטוב רשע לו ורע

ותלמדני תשיבני ואתה השכל. במשפט  שאלות  לפניך אערוך כלומר אותך. אדבר משפטים

ע הנביאים אדון  שבקש וכדרך האמת, כפי הדברים למעלה."סוד כמבואר ה

ÔÎÂ, הצדיקים יסורי ועל הרשעים  שלות  על  כשדבר האלהי המשורר בדברי  תמצא

ואמר מאד. ותמה גדולות  שאלות  טז)העריך עג, הוא "(תהלים עמל זאת , לדעת  ואחשבה

אמונת"בעיני על נוסף ברורה בדעת ולדעתם הדברים סוד על לעמוד התאמצתי  כלומר .

השליך  זאת בכל לדעת, יוכל לא  אם  גם ואולם ממני. נשגבים הדברים כי יכלתי . ולא לבבי,

שירו החל ולכן  הרשעים . מן ונפרע  לטובים טוב ה', צדיק כי  והאמין  מנגדו, (תהליםטענותיו

א) לב "עג, לברי  אלהים  לישראל טוב אני"אך מאמין וכאומר לתמיהותיו, הקדמה כמו וזה .

אל  וקרבת  עמהם . וייטיב לישראל טוב השם  לבב.כי לברי  לבד יג )הים ח, לא "(קהלת וטוב

אלהים מלפני ירא  איננו אשר כצל לרשע , ""יהיה ירמיה שהקדים וכדרך יי '!. אתה ."צדיק

אקבצם ולא  אלו. ענינים  רמוזים הנבואה בספרי רבים  במקומות  ועוד למעלה. וכמבואר

א 82. ז, ברכות

הוכחה 83.
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שאנו  לעניין יוסד שאני הכללים ולהסביר להמשיל רק דברים להרבות  באתי לא כי  כולם,

לבארו. אליו מכונין

¯·ÎÂ והבינה השכל טענות נגד לעמוד יכלו לא  האלו השלמים כי  המבואר, מן ֵתבין

ואעפ  בנפש, שהיה "הנטועים  מה אומן אמונה והאמינו בינתם. ועל שכלם על התגברו כ

בנו. הנטוע  העקשות בכח  הוא הזה וההתגברות  בינתו, ולישרת  האנושי  השכל לישרת  מנגד

ב  השם  מאת ופקודים גזרות  שהן החכמה מחקי הרבה הנה מזה האדם"ויותר לשכל ואין  ה,

ולבינתו. האדם לשכל מנגדים  [מהם ] ורבים  אמתתן . ועל יושרן  על לעמוד דרך ולבינתו

והבינה  השכל מדרכי  נשגבות והן הדעת. מופתי החכמה דרכי על שאין  ב' בחדר וכמבואר

בעז  החמישי  בחדר יותר שיתבאר וכמו האדם  בנפש  הנטועים  לעתים"והדעת והנה ה.

הנטוע העקשות  כח ולולי  ישנו. שאינו מה המדמה הסכלות או נפשו, על האדם  שכל יתגבר

סר  כזאת  בעת האדם  יהיה והבינה, השכל בעיני ישר שנראה מה לדחות  המתאמץ בנפש 

בכח  המשתמש  והנה ה'. מדרך לנטות  האנושי משכלו מוכרח הוא וכאילו אמת  מדרך ונלוז

העקשים נגד בה להשתמש העקשות טובה וכן לו. וטוב אשריו כאלו, לענינים  העקשות

נוהג  היה אם  כי  העקשים . עם בעקשות נוהג  להיות  צריך והישר הּתם  והאיש  ָוהנפתלים .

ע ויחולל יעקשו. הישרה את כי יועיל, לא  וביושר בתמימות ולכן"עמהם  שמים . שם כן י

בעיני להשפילם כדי  שידברו, ומה שיעשו מה כל לעקש  בפתלתולים . עמהם להתנהג חייב

ילעגו  לב בתום  ישיב אם כי  בעקשות . ישיב שישאלו מה כל ועל לבבם. ולהכאיב ההמון 

מדת וכן  זה. במנהג  כלולים שהם רבים פרטים ועוד דבריו. יושר לעקש ויבקשו האמת , על

ב  אע"השם נאמר"ה התמימות במדת  נוהג  שהוא כו)פ יח, תתמם"(תהלים תמים גבר "עם

כז) תתפתל "(ושם עקש נפשם "ועם  להאדיב בעקשות עמהם נוהג כביכול שמו"(ע. לג )"פ ב, .א

" שהוא  עליו שנאמר רע  פועל היותר הכח  שגם  תבין המדובר מן  בנפשתועבה והנה נטוע  "

והבן: בידו. אדוניו טוב וכל החכמה, משמעת אל סר להיות לטובתו, האדם

ט  חלון

שאפילו ‰�‰ היד בחוזק והראתי  דברי . על חולק לכל נאמנים עדים  שני  העידותי 

" בשם הקדש  בספרי המתוארות  ולתפארת ."תועבותהכחות  לכבוד בנפש  מטען  מקום מכל  .

שיצר  אלא בהחלט. רע  שהוא  אחד גם בהן שאין  כולן , הכחות יתר על תקיש המבואר ומן 

בני לעיני  רעות  המדומות  בכחות בלבד ולא  לרעה. הנפשיות  בכחות  ומשתמש  רע הלב

הרחמים כח  כמו בעיניהן , טוב שידומה מה שגם אלא וכיוצא , והעקשות  הגאוה כמו אדם ,

שציותה  הגמורים  הרשעים על ירחם  הכסיל כי  לרעה. הלב יציירם  והזריזות  והסליחה

בהן  שנאמר אלו כמו עליהן . שנתאכזר ט)התורה יג, עליו "(דברים תכסה ולא  תחמול ."ולא

עליהן הנאמר עמלק, אצל טז)וכן ז, עינך "(שם  תחוס שקרה "לא מה ראה גדולה. רעה וזה .

ה'. בחיר צדיק היה והוא עמלק, מלך אגג על שחמל בעבור ישראל מלך וכן84לשאול

ו84. כא, שמואל -ב
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רשע וכן  גדול. מרי  הוא  כתוב, משפט  בהם  לעשות  חייבים שאנו הפשעים  על הסליחה

יד)זריז, כד, כגנב "(איוב יהי  ובלילה ואביון  עני  יקטל רוצח, יקום בלבד,"לאור אלו ולא .

הלב  הנה החכמה, כח כמו החיים , בעלי שאר בנפשות כדמותם  שאין הכחות  אפילו אלא

בו  ישתמש  הלב הבינה, כח וכן נכריות . זרות  וחקות אולת דברי  ויאסוף רע  בו יצייר

בתולה, על והמדע .85להתבונן השכל וכן  הרשעה. חפץ להשלים  פשע  דבר בכל להתבונן 

המדות מכחות הנמשכות  הרעות  מן יותר גדולה האלו, היקרות  הכחות  מן  הנמשכת והרעה

שבארנו וכדרך התאות , כחות  ה ')ומן לכבוד (בחלון בנוי הנפש  בית כל דבר של כללו .

בהיות רע, והכל השם. גזרת  על נשען  חכם, איש הבית מנהיג בהיות  טוב, הכל ולתפארת.

בכל  תשכיל ולמען  תצלח למען  הזה הדבר שמור ועתה לבו. על נשען  כסיל איש  המנהיג

תעשה: אשר

י חלון 

Â�¯‡·(' ה האדם(בחלון שצריך מבלי בטבע, מאליהן המתגלים  בנפש רבים כחות שיש 

אל  נוטה הטבע  שהגלות  שם  ובארנו הפועל. אל הכח מן הוציאם  בעבור ולטרוח לעמול

שאין היקרות הכחות עמהן ממשיכים  מאליהן העולים הכחות  שאלה יסדנו וכן  הרע.

והם וכיוצא. והשכל הבינה וכח החכמה כח כמו החיים . בעלי  שאר בנפש כדמותן

כח  התגלות שאין  להודיעך בא  אני  ועתה אליהן . נוטה שהטבע  הרעות חפץ משלימות

מבלעדי מאליהן , בנפש  מתגלים היו אם  כי  הטבע . בהכרח מאליהן  והשכל הבינה החכמה

צדקה  הוא מעצמן יתעוררו אם  ולכן  ויושר. צדק פועלים היו המדות, מכחות עמהם הצטרף

אמת , עניני יולידו מעצמן השכל או הבינה בהתעורר כי הימנה. למעלה שאין גדולה

הפוכו, שהוא הכח  יתנשא  ומתי  זה, כח  יתנשא מתי  העתים , בכל כולם הכחות על וישפטו

השכל  שאור לפי ובמשפט. בצדק והגזרה הנפש, בכחות הנתלים  המנהגים  כל על ויגזור

עליונות מאורות  הם ודעת , בינה שהם  במה והדעת הבינה  אור וכן שכל, שהוא  במה

היקרות הכחות יפעלו ואילו הגויה. וטומאת הרע  יצר ותערובת  סיג  מכל נקיות  וטהורות ,

התלות להם שאין וצחות , דקות  השגות  וישיגו נפלאות ויחקרו מרומים יעלו מעצמן, האלו

העוה  ועניני הגויה עניני בענין"עם וכן  זה. עם  זה אדם בני  להנהגת  הצריכות  במדות  ולא ז,

השכל  יגזור כאשר אלא הטיה, בלי  משפטם  היה הגויה, וכחות  המדות בין  המשפט 

מן בדרך לנהוג  שראוי  בשכלו שופט היה ואם  ומעצמו. עצמו בפני ובהשגתו בהשכלתו

ממציא  והיה בנפש, שימשול הישר המנהג בו שתלוי הכח  על ומצוה נגיד והיה הדרכים ,

וימשילהו  בדעת, ייסדנו בבינה, יחקרנו בשכל יפארהו המנהג, באותו אמתיות  המצאות 

בכל  בו להשתמש  רגיל ויהיה גמורה קביעות בנפשו ויקבענו אליו, המנגדות  הכחות על

אע ותערובת , נטיה מכל הטהורות  היקרות הכחות אלו ואולם  גבול,"עת ; להם שהושם פ

שיתבאר  וכמו לשמש . ממעל שהן בדברים מוגבלות  ושכלו האדם בינת כי לעד. יעברנהו לא 

א 85. לא, איוב
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בעז  שם כי הג '. למעלה "בבית שהוא מה וכל גבולים , שלשה יש האדם שלבינת  אבאר ה

החכמה, חקות כל זה ובכלל בשכלו. הוא וכן  בבינתו. האדם ישיג לא  האלו, הגבולים  מן 

החכמה, הוא הכל שיסוד אמרנו כבר הנה והדעת . הבינה במופתי לאמתם האדם  יוכל שלא

יעשה  זה וגם בו. הנטוע החכמה בכח אותה לקבל האדם  ויוכל באמת . אלהים  מכתב שהיא 

הכחות עליית עם והקשר התלות לו שאין בחפץ מעצמו החכמה כח  יתעוררו אילו

והצדיקים הישרים  החקים טוב בלב יקבל מעצמו, החפץ יהיה שאם  מאליהן . הצומחות 

הנה  האלו, החקים  לנפשו שיאסוף ואחר פה. אל פה והמקובלים  שבכתב בתורה הכתובים

ועליות ובנינים מגדלים הבונים ולבינתו, לשכלו פתוחים  ורחבים נכונים דרכים יש 

מבלי בעצמם  התאחדם בעבור כפים, בנקיון והכל נפשו. שקבלה החכמה חקי  על מרווחים 

לדרך  ישר מדרך וההבנה ההשכלה יטו שבחברתן ולרע, לטוב הנוטות הכחות  חברת 

בעבור  ולחטאת. לעון  נחשב היה לא  ובמופתיהם , ּבהקׁשיהם טועים היו אם  וגם  ְֵֶֶֶעקלקל.

אמרנו וכבר בנפש. אצילותן  מתחלת  והבינה השכל רוח מקוצר הטעות  מוצא (בחלון היות  ָ

הנפלאותג ') שהכחות בהיות  אבל לעשות? יוכל מה כי  זה, בעבור עונש  האדם על שאין 

ולכן לחפציהם , יטום המה הטבע , אחרי הצומחות  הכחות עם הרוב על קשורות  האלו

על  שופטים  ובינתו ׂשכלֹו שיהיו זוכה היה שאם  ורואה לבב, בוחן השם  כי  עון. ְִטעותם 

ומהלכם אמת . בדרך הענינים  ומשיגים אחרות  תמונות רואים  היו הנפשיות, הכחות 

והבינה  השכל לכחות ומכריח  בשקר, המדמה הלב יצר משול בעבור רק אינו בעקלקלות ,

הזה: הכלל ושמור כדת . שלא ולנטוע לבנות

0

החמישי  החדר
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א' חלון
Ú„ ב שהשם  והוא  הנפש. בחכמת גדול להמשיל "יסוד יוכל שברצונו באדם , כח נטע  ה

בו, הנטוע  הממשלה כח היא וזאת הנפשיות . כחותיו על מאליהן  עולות שאינן  הכחות 

ואע ישפל. מהם ומי ירום, מהם מי כחותיו על יגזור שבו הבחיריי , שטבעי"והרצון  פי

בו, שיחפצו מה מהם למנוע  ברצונו עליהם  מושל הוא הנה ההפך, אל ימשיכוהו הכחות 

התורה  מצוות  בנויות  הזה החזק היסוד ועל אליו. המה יטוהו לא  מעשה להעשות  ולצוֹות 

הרשעים . מן ופרעון לצדיקים, שכר מתן  וכל והישרים, הצדיקים  והמשפטים  החקים

לא  תתאוה, ולא  תחמוד ולא  פלוני, ענין תעשה ולא זה, דבר תאכל לא השם , ושיצוה

מדברים הנביאים  וספרי התורה ספר וכל בהן. וכיוצא תטור, ולא תקום לא  תשנא,

כדרך זה. על טז)ומזהירים ו, רמות"(משלי עינים  נפשו, תועבת  ושבע  יי' שנא הנה שש

שקר  אמרלשון וירמיה וגו'. יט)" לב, פקוחות"(ירמיה  עיניך אשר העליליה ורב העצה גדול

מעלליו  וכפרי כדרכיו לאיש לתת אדם בני  דרכי כל הנפש"על יוצר כי כאלה. רבות ועוד ,

שנאמר"ב  בתורה הדבר ופירש  הממשלה, כח  בה שנטוע  יודע  טו -טז)ה ל, נתתי"(דברים ראה

את לאהבה היום  מצוך אנכי  אשר הרע. ואת  המות  ואת  הטוב ואת  החיים  את  היום  לפניך

בדרכיו  ללכת  אלהיך וגו'.יי' יט-כ)" ל, וזרעך."(דברים  אתה תחיה למען  בחיים  ובחרת 

בו  ולדבקה בקולו לשמוע  אלהיך יי ' את  על לאהבה והממשלה שהכח מבואר הרי  וגו'. "

להכנע או נפשו, כחות על ומנהיג  מושל להיות  וברשותו האדם, בנפש  נטוע  הרע  ועל הטוב

ובספרי בתורה המתואר הוא הזה המושל והכח וכטבעם . כרצונם חפשי ולשלחם  מפניהם 

" בתואר המתכונת"לב הנביאים  הלב כי בנפש. מלך הממשלה וכח בגוף, המלך הוא כי .

וממשלה  הנהגה שתתכן  לחשוב תסכל ולא  הנפש. מהתפעליות תחלה ומתפעל הראשונה

תנאים שיש  במדינה המלך שתראה כמו למלוכה. יצלח לא  כי  טעם , בלי ורצונית  הסכמית 

התנאים על יעבור ואם עליהם . ומולך נוהג  יהיה פיהן  ועל ומלכם, המדינה אנשי בין הותנו

ויכנעו  להסירו, יוכלו ולא עליהם יתגבר ואם  ממלכותו. יסירוהו ביניהם, שחקקו והחקים

ומלך  זדון לאיש יחשבוהו כי  לבם, ומחדרי ממחשבתם  כבודו הוסר הנה כרחם , בעל לו

ירצה  כאשר הרצון  ביד נתנה שלא האדם , בנפש  הנטוע  המלוכה כח זה מכל ונעלה עריץ.

למלוך  הרשהו ולא  הארץ, כל אדון  יד תחת פקיד הזה הכח אלא למספח , ואם למשפט, אם 

יועצים לו וׂשם  והמצוה. התורה דברי  והם  לו, שחקק והמשפטים  החקים כפי רק ְָולצות 

השכל  הם האלו והיועצים  שעה. ובכל עת בכל לעשות מה כדת  עמהם  שיועץ ושרים

חקוקים קצתם  לו שחקק והחקים והמצוה. התורה דברי  והם  לו, שחקק והחקים  והבינה.

חכמת חקי והם מחוץ לו תבאנה ורובם  הראשונות . המושכלות  דעת כמו עצמו בנפש 

למעלה. כמבואר לנפשו הכל יאסוף שבה החכמה כח  בו נטע  ובעבורן והחכמים . התורה

" מלת  כי  מזה שהיא לב ותבין ולפי  האדם. שביד הממשלה על תמיד רומז הקדוש  בלשונינו "

החכמה  כח והן  החיים , בעלי שאר בנפשות  כדמותן  שאין  הכחות באמצעות להיות צריכה

הזוכר  כמו לאלו, משרתים שהם כחות  שאר עמהן  ילוו ועוד והשכל. והבינה והמדע 

בעז  שיתבארו וכיוצא  [תחבולות] ומחבל והמערים הזאת"והשומר המלה לכן במקומם . ה



הראשון  הבית  - נעול גן 136

" מלת  פה לפרש  כונתי ולא  וכיוצא . השכל הדעת  הבינה החכמה הממשלה כילב כוללת  "

שם"בעז  אציע  גדולים  וכללים עליו, שידוברו הדברים  ורמו שגבו כי לבדו, בית לו איחד ה

" מלת  בהם  שנזכר הכתובים  יתבארו הזה,"לב טרם הקצר הענין  על  פה העירותי  ואולם .

שאר  בנפשות  כדמותן שאין  הכחות  ושבאמצעות  נפשו, כחות  על מושל האדם כי להודיע 

יעלה  מי  כחותיו על לצוֹות המושל, ושבט עוז מטה בידו ויהיה ממלכתו, תכון חיים  בעלי 

שיעזרו  מבלי  מאליהן, שיתגלו וכיוצא  והבינה השכל כחות  ולעורר במקומו, יסתר ומי 

לפני לבוא  המכריחם  המושל מצות  כפי לבדנה יראו אלא בטבע . העולות הכחות מאחד

האהוב  הוא  הגמור, הצדיק הוא הזאת המעלה אל שהגיע ומי בהם. שחפץ עת בכל המלך

עליו שנאמר הוא  ג )לאלהיו, מט, אתפאר "(ישעיה  בך אשר ישראל אתה, עבדי  לי ."ויאמר

ויזהירהו  כן , לעשות השם  שיצוהו הצדק מן היה לא זה, כח נטוע האדם  בנפש שהיה ולולי

הממשלה משפט לו ואין הנפשיות , כחותיו מטבעי מוכרח הוא  אם כן , עליהן:מעשות 

ב  חלון 

„ÂÒÈ‰ ב השם כי דע  הכח "השני . מן  הפנימיים  ציוריו להוציא באדם כח  כן גם  נטע  ה

הנעלמות הפנימיות הכחות  ציורי  מרויח  שבו בקרבו, השוכן האדם רוח והוא  הפועל, אל

צריך  באדם הנטוע הממשלה שכח למעלה שבארנו בהיות כן , הדבר להיות וצריך בנפש .

ב  יוצרו יד תחת אסור והחכמה,"שיהיה התורה אחר לחפש יחל ית ' כבודו ובעבור ה.

הכסילים , כדרך ולא  והתורות . השם  חקי  בו לאסוף בו הנטוע החכמה כח  ולהכריח

לכן אדם . בני  ומעשה ותחבולות ערמות  הבל עניני בו לאסוף חכמתם  בכח המשתמשים

בעבור  וזה נגף. אבני בה ויש צרה עליה שהולך המסלה כי  ימצא  זה בדרך לכתו בתחלת

התורה כעדות ממנה, ההפוכה הטבעית כא)הנטיה ח, רע"(בראשית האדם לב יצר כי

ובראותו "מנעוריו  בלבו, התגאה מנעוריו והוא  כן ? יהיה לא  ואיך למעלה. שאמרנו וכמו ,

וצרה, מחלה קרהו וכאשר להנקם ; התאמץ נזק קרהו ואם  וקנא ; חמד בחברו, חמדה דבר

הזנות אל רעה תאוה התאוה חשק, בעניני חשב וכאשר תגר. וקרא  דעתו ובלבל התמרמר

ובינתו  שכלו היו הנה ועד בזה. כיוצא כל וכן  והשחוק, והמחולות  והסביאה הזוללות ואל

ע לו להמציאם ממהרים והיו בעיניו, אלו דרכים ליפות  ועבדים  ערמם"משרתים  י

וכלי האלו, הרעים  האויבים  עם  להלחם והעיר לבו, נהפך כאשר ועתה ותחבולותם .

אע בחכמה, רק איננו בעבור "מלחמתו הנה עליהן, וסומך נפשו אל החקים  אלו שאוסף פי

להשכיל  יוכל לא  עליהן, ותזרזהו תצוהו שהחכמה הכחות  אלו כדמות  בנפשו מוצא שאינו

הכחות על והבנתם השכלתם לבנות מנעוריהן  הורגלו והבינה השכל כי בעניניהן. ולהבין 

בהם לו שאין בעבור החכמה, דרכי  לנפשו וינעמו ימתקו ולא  בנפש . מושלים  שהיו הרעות 

הנה  טוב, בלב ויאמינם  החכמה לכח בהכרח  יאספם  זאת  בכל ואם  טוב. ושכל טעם  טוב

כמבואר  בנפש, המושל פנימי כח  על בנוי ומנהג  מפעל כל כי  בהן . להתנהג  עליו יקשה

ב' א')בחדר ב (חלון השם תאמר כאילו האלו. הציורים עדיין התגלו לא האיש זה ובנפש ה ".

פשע על וההעברה הסליחה כח  על בנויות  האזהרות ואלו תטור, ולא תקום לא  צוה
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יצר  לכבוש  גדולה גבורה שצריך מלבד ולנטור, לנקום ימיו כל שנהג  וזה בנפש . הנטועות 

דבר. בכל וכן  כלל, הסליחה כח  בעצמו ימצא  שלא אלא  והנטירה, הנקימה

Ï·‡ ב שהשם שתדע, להוציא "צריך שיוכל והוא האדם , בנפש  הזה הכח  גם נטה ה

" בתואר האדם  צורת מתוארת הזה הנפלא הכח ובעבור הפועל. אל הכח מן  "רוח הציורים 

" בספר באמת שכתבנו עולםכמו על "יסוד ולמשול בחכמה ללכת חפץ האדם בהיות  כי .

הן החכמה, נושאי שהן  ציורים הן הנכבדים, הציורים נעדר והוא  החכמה, כפי כחותיו

הטמון כח  וכל נסתר כח  כל הנפש  מתהום  מוציא  החפץ רוח הנה המדע , נושאי  שהן  ציורים 

ירויחהו  הרוח  הנה הנפש, בקרב יורגש  שלא  וכמעט  מאד, ודק צח  הוא  ואם  בקרבה.

כאשר  [כמו] הכחות . בכל מתלבש  האדם  רוח כי  הלב. אל מעלה מעלה ויעלהו וירחיבהו,

הארץ  מן  ויצא  בה, הטמון הכח  זרע במהרה בה שתצמח  הנפש אדמת  ויתקן במעדר, יעדרו

בעודו  כן  ואין  לעינים , יראה האדמה על בעלותו שהזרע וכמו פרי . ולשאת  ענף לעשות

ע ההגלות ועיקר והלב. הנפש לעיני  יראה הנפש, מן  העולה הכח כן  בארץ, השכל "טמון י

יוציאוהו  מעט מעט  ובינה, השכל מחשבות וחושב בהן, הרוח בהתלבש כי והבינה,

הארץ, זרע המצמיחים וטללים  גשמים  כמו והן שם . נסתר שהוא המקום ומן  ממעמקו

ואמר  הנביא  רמז הזה הנפלא הענין ועל לעדור. ומעדר לחרוש מחרשה כמו האדם  ורוח 

לא) יח, חדש"(יחזקאל לב לכם  וע ׂשּו בם, פשעתם אשר פשעיכם כל את מעליכם  ֲַהשליכו

ישראל? בית  תמותו ולמה חדשה. נטית"ורוח כפי רעים, בדרכים הנה עד נהגתם  אם אמר .

" שמלת  למעלה כמבואר חדש. לב עתה לכם עשו רע , שהוא  הלב הממשלה,לב יצר על "

" וזהו ובהשכל. בבינה בחכמה בכם ימשול חדשוהוא לא "לב חדש, ּומצוה מושל כלומר ,ְֶַ

בם , פשעתם  אשר הפשעים  מעליכם  וישליך אלהים, ביראת  מושל אלא רע , שהיה כראשון

אנחנו  חסרים  תאמרו ואם הנפש . במצולות שיסתרו המושלות , הרעות הכחות  יכריח  כי

חדשה, רוח לכם  [ת]עשו כי בידכם. זה גם החכמה, למנהגי  הצריכים הטובים , הכחות ציור

רעים , בדרכים שהתלבש  הראשון כרוח  לא הפועל, אל הכח  מן  הציורים המוציא שהוא

והבן: החדש. הלב מצות כפי בטובים. שיתלבש חדשה אלא 

ג  חלון

ÚÓ˘Âאע כי ב "ודע שהיוצר אל "פי הפנימיים  הציורים להוציא לאדם  הכח  מסר ה

מאד, זה דבר קשה כי האדם. ביד המעשה תשלם  לא בו, השוכן  הרוח באמצעות הפועל,

בעזר  היא  המלאכה והשלמת לעשות. שבכחו מה ולעשות  המלאכה, להתחיל רק בידו ואין

העזר  ולולי בתחלה. נעלם  שהיה מה הגמור הפועל אל להביא  האדם את המלוה האלהי ,

כ  חזק האדם  רוח  היה לא  רב,"האלהי, מרחב ולהרחיבם שבנפש, המצפונים לגלות כ

הנה. עד מושלים  שהיו להם  ההפוכים  הציורים  על שימשלו עד בנפש, חזק יסוד וליסדם

הרוח  עם  נלחמים  והמנהגים , והטבעים, והדמיונות , והסכלות , והתאוה, היצר, תמיד כי

הרוח  פעולת  ומחליש  הרעות, הכחות באחד מלובש  אחר רוח  מעלים ופתאום הפועל,
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הנפש , בעמקי ולחפור לעדור בהן מתלבש הטוב שהרוח  ושכלו, האדם  בינת וכן הטובה.

הרוח  שיוכל וההצעות, ההקדמות וחסרי יד קצרי הם הנעלם, הכח  ולהצמיח  להרכיב לגדל

שהיא  הגדולה המלחמה והיא  נגדו, הסכלות שמעלה והתעתועים  הדמיונות נגד בהן להעזר

חכמים  ששנו כמו באמת. הגבור שהוא  המנצח ! ואשרי  האדם. א)בקרב ד, פרק איזהו "(אבות 

יצרו  את הכובש  האחד "גבור? דרכים, כמה על ונושבים  בנפש מתנשאים רבים כחות  כי .

המעשה  וזהו בנפש . מושל הטוב הציור היות אחר רק ומעמד תקנה ואין האחר. את  דוחה

ששנינו וכמו ומתוקנת. עשויה להיות  צריכה הנפש כי ג )הטוב, פרק  שחכמתו "(אבות  כל

באה  והרוח מועטין, ושרשיו מרובין שענפיו לאילן דומה? הוא  למה ממעשיו, מרובה

פניו  על והופכתו לדרך "ועוקרתו המנגד רוח על שהוא  בו! למבין הזה המשל נכבד ומה .

" עוד, ואמר מרוביןהחכמה. ששרשיו לאילן דומה? הוא  למה מחכמתו מרובין שמעשיו וכל

ממקומו  אותו מזיזין אין בו, ונושבות באות  שבעולם  הרוחות כל שאפילו מועטין. ."וענפיו

העולות הרוחות מכל תהפ לא שליטים , החכמה ודרכי  כהוגן , עשויה הנפש  שאם אמת ֵֵָוכן

וכיוצא. הדמיון  הסכלות , התאוה, רוח מן 

È�‡Âקטנים רבים  צמחים  פניה על יש טובה לאדמה הדמה זה. בענין  משל לך ְֵַאמשיל

העפר  ממנה ונושב רוח וכשבא  הראות. מן  אותה המכסה רב עפר הצמחים פני  ועל ודקים .

הרב. וישאר העפר מן מקצת  רק יקח חלש, הנושב הרוח ובהיות הצמחים . יגלו המכסה,

אחר  מצד אחרת  רוח  וכבוא העין. מן  יסתר הרב והחלק הצמחים , מן קטן חלק רק ויראה

הנושב  הרוח  בהיות  אבל מקומו. אל הראשון הרוח שזרה המעט העפר ישיב חלש , אפילו

כל  ותראינה האדמה מן  העפר כל יזרה הנה עוד, כמוהו נשמע  ולא נראה שלא  מאד חזק

היא  הזרייה וכן  השדה. מכל כרגע  העפר הרים הרוח לחוזק כי  פתאום . הרבים  ִֵהצמחים

רוח  ישוב פן לדאוג  אין  כמוהו, חזק אחר רוח שאין ולפי  הזורה. רוח  כח בעבור למרחוק,

העפר  לפזר חזק כמוה רוח  עוד אין כי הצמחים, פני על הפזורה העפר וישיב אחר מצד

האדם . בנפש  הנמשל וכן מגולים . הצמחים  מעתה שישארו הדבר ובטוח  הזה. הרחוק

והסכלות , התאוה, הרעים, הציורים היא  העפר בה. הנטועים הדקים הציורים הם  הצמחים

בנפש , הפועל האדם  רוח היא הרוח הלב. לעיני  נראים הצמחים ואין עליהם. המכסים 

אחר  רוח  וכעלות מעט. רק יפזר חלש  הרוח  ואם הרעים . הציורים  שלטון  לפזר ומסער

ומפזר  מאד, חזק המעביר הרוח אם אבל מקומה. אל הפזורה הרעה ישיב בסכלות מלובש 

יבטח  אז הפזורה. המכסה עליה להשיב חזק כמוה רוח בנפש ואין מאד, רב מרחק המכסה

הטובה  האדם ברוח  אין  אבל ממש. הפועל אל ותצאנה גמורה, הגלות ציוריו שיגלו האדם 

ב  השם  שיעזרהו לולי כזה, גדול ואומץ ב "חוזק הוא כי מקודש . כליות ,"ה וחוקר בלב בוחן ה

ידו  לאל היה אשר שכל וכשרואה לעשות. בכחו ומה שלו, את האדם  עשה מתי  ומבין

האלהי העזר אליו ילוה הטוב, הדרך אל חשקו וכל יותר, לעשות  בכחו ואין  עשה, לעשות

ז  רבותינו אמרו וכן  בו. שחסר מה וישלים  בעדו ויגמור ב)ל"ממרומים , לח, לטהר "(יומא בא 

אותו  ""מסייעין  שאמרו מקום בכל וכן  חיים. אלהים  דברי ודבריהם דשמיא . כיונו "סייעתא ,
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בפסוק דרשו וכן  הטוב. לאדם  הנלוה האלהי  העזר לב-לג )אל לז , לצדיק "(תהלים  רשע צופה

בידו  יעזבנו לא יי ' להמיתו. ב)."ומבקש ל, יום"(קידושין בכל עליו מתגבר אדם של יצרו

הקב  לו "ואלמלא יכול אין עוזרו הנמצאים"ה המופלאים  המאמרים  מן  להם  כדומה וכן .

ז  להאריך:"בדבריהם  ולא  באתי ולקצר יסמוכו. הזה הנכבד היסוד על כולם  ל

ד  חלון

¯ÊÚ‰ וכיוצא בינה ורוח טוב שכל ועצום , טוב רוח נפלאות , סגולות  כולל הזה האלהי 

כ  איננה באדם הנטוע  הטובה שהרוח  שבארנו. וכמו נגד "בזה להלחם  התעצומות, בעלת כ

מאד, טובה רוח  והיא  ממרומים , אלהים  רוח אליה ילוה אז העולות . הרוחות שאר

הרוחות כל על [היא] ושלטת הנפש . בחדרי גדול אור מאירה הטובים , ה' בדרכי מתעצמת 

על  ולעלות להראות  תוכלנה לא  גמורה, העברה ומעבירם  האדם בנפש להמצא שאפשר

הנטועות והדקות הצחות הכחות ומרחבת גדולה, טהרה הנפש  את [היא ] ומטהרת  הלב.

בהן ועיניו בלב, ומצטיירות גדולה הגלות  תגלינה פתאום  האדם , על הזה הרוח ובחּול בה.

הטובה  לרוח המנגדות  הכחות על ימשילם כי הממשלה. רוב כן הציור וכפי הימים. כל

המשורר  התפלל זה ועל הטובה. רוחו תורנו כאשר הישרים, בדרכים  וירגיל עמו, שהתלוה

ואמר י)האלהי קמג, בארץ "(תהלים תנחני טובה רוחך אלהי, אתה כי  רצונך לעשות למדני 

בעבור "מישור  יוכל לא הרגל זולת כי חכמה, בדרך שילך רצונו לעשות  שירצהו בקש .ְֵֶ

עוד  לעשות, שבכחו מה ועשה עצמו שירגיל ואחר הלב. מיצר הפוכים  החכמה שדרכי 

הישרה  והבינה הנכון , הוא והישר מישור. בארץ תנחנו והיא  הטובה הרוח אליו ילוה

שמסתופפים והבינה השכל סגולת כוללת הזאת, הטובה והרוח קודמת . חכמה על הבנויה

ׂשכל  וישכיל הבינה. סוג תחת שהן בדברים  וכיוצא  הנעלמות המליצות  ויבין באדם. ֵֶעמה

בעז  במקומם  ויתבארו השכל, סוג  תחת שהן בדברים וכיוצא ודרכיו, השם באמתת ה."טוב

חּול  ואולם בידו. קרב וכלי  הגבור כמשל החכמה, אל המוליך הרוח את  המעזרים  והם

חפצה  וטהר הנפש זּכּות  הבדל כפי למעט , רב בין תבדל בנפש , הזה הטובה הרוח  ַדביקות 

הרוח  סגולות ולכן  שבארנו. וכמו מראשית , בה האצולות  כחותיה משקל וכפי  האמת  אל

מספר. בלי הזאת

ÔÓÊ·Â.צופה או חוזה נביא  ששמתהו היחידים  מן  היו ישראל, בקרב השכינה שהיתה

בדברי מבואר ובא הקדש . כתבי  שרמזו כמו בנבואה, גם  חברו על לאחד יתרון והיה

ז  דוד 86ל "רבותינו כמו ה', בסוד נפלאות  לדבר עליונה קדושה אותם שלבשה היחידים  ומן

ואומץ, גבורה אותם שלבשה ומהם למעט. רב בין  יבדלו אלו וגם  וחבריהם . ושלמה

וכיוצא. במלחמות נפלאות וגבורת  חיל לעשות  העם  מקרב שהכינו 87והתנדבו ומהם

על  להמשילם  היקרות , הנפשיות הכחות את הרוח בעזור ה', ולעבודת  לתורה נפשותם 

כרך86. לבן  ישעיה כפר , לבן  דומה יחזקאל ב. יג , חגיגה עיין 

הראשונה 87. המעלה מ"ה, פרק ח"ב נבוכים , מורה עיין
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קדש בכתבי שנכתבו היקרים  התוארים הארבעה הם ואלו רע . בדרך המציירות הכחות 

" האלהיםבתאר הזכות.רוח בנפשות הדבק ",„Á‡‰ אל כחותיו הרגילו אחר לאדם  המלוה

ומשפט  צדק להבין והבינה השכל עיני  ומטהר יותר, ותעצומות  כח בו ונתן  החכמה.

אמר ועליו י)ומישרים. קמג , מישור "(תהלים  בארץ תנחני  טובה לאדםÈ�˘‰Â,."רוחך הנלוה

וכדרך הרע, הציור רום  להשפיל שלמה בתשובה ושב הלב, יצר ברשת יח,שנצוד (יחזקאל

חדשה "לא) ורוח  חדש לב לכם  ב "ועׂשּו והשם דרך ". אל נפשו להכין  מקדׁש, יסעדנו ה ֲִֶַֹ

התשובה במזמור האלהי המשורר אמר ועליו יב)החכמה. נא, לי"(תהלים ברא  טהור לב

בקרבי חדש נכון ורוח  היתה "אלהים , החכמה ודרך רע . בציור בקרבו לבו ׁשמׁשל לפי  .ֶַָ

שיברא  שתיהן, על בקש  לכן  ממעמקה. יעלינה חזק לרוח  צריכה והיא בנפש, כמסתתרת

בו  יחדש  וכן לכסלה. עוד ישוב שלא  ובחכמה אלהים  ביראת בעתיד מושל טהור, לב בו

יא. בחלון  שבארנו הנביא  לדברי  ממש דומה והמסתתר. הנעלם  הכח  שיצייר נכון רוח 

,È˘ÈÏ˘‰Âהדעת בשקול אלהים במראות  לראות  עליונה, בקדושה לקדשו לאדם  הנלוה

ע לדוד שהיה כמו ה'. בסוד מדרכי"ולעמוד המתעלים  הקדושים  שיריו שר ובו ה

זה במזמור אמר ועליו יג )התחתונים. נא, ממני"(תהלים  תקח אל קדשך ירא "ורוח  כי  .

שחטא . בעבור הזאת  העליונה הסגולה חיל ÈÚÈ·¯‰Â,שיאבד לעשות לאדם  הנלוה הוא 

זה  גם והיה בעדו. שיגמור השם עזרת על נפלא בטחון  כולל כי נפלאים . וענינים  באומץ

הפלשתי  גלית  עם  להלחם בלכתו לׁשא ּול ממאמריו שתראה וכמו לז)"(שמובדוד. יז , וכמו א . ָ

זה על ל)ששר יח, שור "(תהלים  אדלג  ובאלהי גדוד ארוץ בך הנ "כי במזמור אמר ועליו ל ".

יד) נא, תסמכני"(תהלים נדיבה ורוח ישעך ששון  לי ונסתלק "השיבה נבעת , חטאו בעבור כי .

שאמר וכמו צרות וקרהו הזה. הנפלא הבטחון  י)ממנו תגלנה "(נא, ושמחה, ששון תשמיעני 

דכית ששון"עצמות  לו שישיב התפלל ולכן ומורא. פחד לו גרם  וזה ה', יעזבנו פן ויירא  .

לעשות הנדיבה הרוח ותסמכנו הבטוחה. ה' ישועת על בנפשו ישיש שעוד כלומר ישעו,

יעשה  והוא השם , אנשי מעולם אשר הגיבורים  יעשו לא לא אשר וחיל נדיבות מעשה

כדרך אלהים. בישועת  שש שלבו בעבור גדול ט)באומץ ח, ברכו "(שופטים  בעם המתנדבים

וכנין "יי' בגבורים. יי' לעזרת ולבא להלחם חפצה בלב המתנדבים והם א). כח, (משלי

יבטח " ככפיר ."וצדיקים 

È˙„ÓÚ‰Âרמזתי אבל דבר. אתי  אין  כי וכיוצא, הנבואה סודות  לבאר לא  פה, זה דבר

והוא  עליו, מדברים  שאנו בענין  דעתו ליישב הטוב הלב לבעל מספיקים קצרים, רמזים

שעברו, הדורות מן  הספרים ממחברי  לב חכם איש  וכל האדם . לנשמת  האלהי העזר המצא 

הסכימו  שכולם  ותראה נבדלות. ובלשונות והשגתו, שכלו כפי זה ענין על רמז אחד כל

אע האמונות לבעלי  הדבר שיאמת מה והוא  אפשר "עליו. ואי הענין . עצם משיגין  שאינן פ

מופת הוא חולק בלי  רבים חכמים  מהמון  המושג  הדבר כי  הכזב, אליו עצמו.88שיחסו על

" קראוהו שמקצתם  מה הנאצל והוא ""השכל וקצתם  האלהי. ""העזר וקצתם  אלהי. ."ענין

הוכחה 88.
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" האלהיוקצתם לפי"הדבקות  אלא  אחד, לענין כולם  כוונת  אלו. בלשונות וכיוצא ,

לפרשם ומאמרים  מלות  לנו ואין  וההסתתרות , ההתעלמות מטבעם  האלהיים  שהענינים

ולהסתתר. להתעלם  הענין  יוסיף יותר ולפרש , להאריך האדם שיבקש ויותר מבואר. פירוש 

קדמונינו  מהם  ולמעלה המבוקש . אל קרובות במלות החכמים  מן אחד כל השתמשו לכן

ב)ל"ז  ו , ב (מגילה  הזה הענין  כינו הם  דשמיא "שגם מכולםסייעתא  ויותר למעלה. כמבואר "

" בתיבת  וכללוהו זה מזכרון המלאים והנביאים התורה רוח "רוח דברי אלהים , רוח  והוא .

" ובספר וכיוצא . עולםטובה, "יסוד שורש לפרש לבי הכינותי  מליצותיו,רוח " וכל "

בעז  בבואי  וכן זה. שורש  בהם שנזכר ""והכתובים  שרש  לפרש ו לבב ה מליצותיו לב "" וכל "

בעז  פרטיו בכל הענין  יתבאר בו שנזכרו השמים ."והכתובים מן ויורוני  הורוני  כאשר ה,

Ï‡Â מוסד ליסוד ויסדו הזכירוהו, הם  גם הקודמים  הפלוסופים יון חכמי שהרי  תתמה

עמה  ותתאחד הפועל השכל בה תדבק זכותה וכפי למדרגה, ממדרגה תעתק האדם שנפש

וה  הפועל "ּבהּפרדה. ואמרו שכל הירח. מגלגל למטה שמדרגתו למלאך שנתנו שם  הוא  " ְְִָָ

ואע זה. ענין על שהאריכו בדברים  וכיוצא  האדם, לנפש יוצא שפע לא "שמשם  שעליהם פי 

והבלים , חלומות  מלאים  דבריהם וכל להם , האיר לא  התורה משפט ואור צדקה שמש זרחה

הפלוסופים כי  ישראל. וחכמי  האמת נביאי  ועל אלהיו על הנשען  התורה בעל בם  יקוץ

והיקשותיו, מופתיו דרכי  כפי  ׂשכלם להם  שיאמת  מה רק יאמינו ולא בינתם , על ְִָנשענו

והמופתים רפופות . ותחבולותיו האדם שכל כי  יקומו. בל במהמורות  נפלו שעושה 89ולכן 

ולבינתו, האדם  לשכל ה' נתן  גבול כי תעתועים . ומעשה הרוב על הם  הבל כאלו, בענינים 

ויתבאר  למעלה, שבארנו וכמו האלהי  הענין עליו בח ּול זולתי לעולם, לעד יעברוהו לא 

בעז  ""בארוכה בספר גניםה מקום"מעין מכל הסמוך. בחדר לזה קרוב מענין  שידובר וכמו .

עולה  היה לא קטנה, זריחה להם שזרח האנושי  משכל נבדל ניצוץ בנפשם  שמצאו לולי

שיציאת אמרו והם ובחקירותיו. האנושי בשכל מבוא  לו שאין כזה, ענין  לאמת  דעתם  על

גששו  הבינו, ולא ידעו שלא  ובעבור לו. חוצה שהוא מכח  הוא הפועל, אל הכח  מן הנפש 

" ענין  מלבם והמציאו קיר הפועל כעורים יסוד "השכל ולא  קבלה להם  ואין  בדוהו. מלבם  .

הפועל. אל שבכחם מה להוציא  עזר, בעצמם הרגישו כבר זה כל ועם עליו. שסמכו נאמן 

או  רב עזר להם נמצא  איך בחכמה, דרכּו ולא ה' מדרך סרו אם  ותאמר הענין  תרחיק ְָואל

ה'. בתורת  החקוקה העליונה החכמה מדרך הטותם  על האל יאשימם שלא  תדע  כי  מעט ?

מן וליחידים  ישרון, לזרע  לבד, יעקב לקהלת  אלא  למורשה, תורה נתנה להם לא כי

עמנו, ומתאחדים ה' על הנלוים  המצוֹות90האומות  רק חכמה להם ואין העמים. לכלל לא 

הד  בשקול נטועות סנהדריןשהן  בתלמוד שאמרו כמו ופרטיהן . נח בני מצות  ז' והן  עת .

ב) "(נו, בספר  נכון על הדבר ופרשתי  חן. 257)"רוח  עמ' א, פסוק  טו, .(פרשה

ההוכחות 89.

גרים90. כלומר,
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Ì‡Â כמו הגלולים, מן  ומשתמר דרכו, כפי השם את עובד איש העמים  בין ימצא 

בעבור  בהן ומואס הדעת , בשקול הנטועות  המצוֹות  מן  שהן  וכיוצא , והחמס והגזל העריות

ר  דרכו כפי  נפשו ומטהר האמת , אל בנמצאים"חפצו חקירות  לחקור לבו שמפנה ל

שעשו  כמו יכלתו, ועוצם ה' גדולות  לבאר כחו כפי  למדרגה ממדרגה ועולה ובברואים,

הם גם וימצאו העולם  אומות צדיקי הם  והחרפה, הגנות  מן שהתקדשו מהפלוסופים רבים 

הגבול  עד ומעמידם הפועל, אל הכח  מן והנרדמות  הצחות  כחותיהם המעתיק בנפשם, עזר

ואם נפשם . בטבע להם התורה,91שהושם  מקבלי הנבחר הזרע ממעלת  מאד רחוק הוא

ה' עם עזר אין עזר, יקבלו ואם  הכתות, שתי כי בעצם . לא בשם  רק [עמהם ] ישתתפו ָולא 

תבדל  התורה, חכמת  כפי ומכינה נפשו המקדש  כי  מהם . שאינו העם  שימצאו העזר ַכמין

המלאכותי הענין כהבדל לבד, הדעת  שקול כפי  המתקדש  ממעלת  הענין92מעלתו מן

וכמו  מלמעלה. עליהם  העזר בחול ההבדל כן  ההתקדשות, בעצם ההבדל רוב וכפי  האנושי .

הנביאים אדון  טז)שאמר לג, האדמה "(שמות  פני על אשר העם מכל ועמך אני  ."ונפלינו

השם  יז)וענהו אעשה "(שם  דברת אשר הזה הדבר את הבדל גם  יש  ספק שבלי וכמו וגו'. "

מסכלים אנחנו ואם  למעלה. וכמבואר עצמם  הנפשות בשר 93בין עיני  כי ההבדלים, אופני 

ההבדל  שתראה ממה זה על ברור מופת לך ואין וקשה. צחה כאלו בעמוקות  וההשגה לנו.

וחוזים . נביאים הושמו שמהם  למעלה שבארנו וכמו עצמו. ה' בעם  לנעזר נעזר שבין  הגדול

מספר, לאין הבדלים וכת  כת  ובכל וכיוצא . זכים טהורים  ומהם  הרוח . ובעלי קדושים  ומהם 

ז  קדמונינו שרמזו וכמו ובצדק. במשקל ואמרו"והכל א)ל נה, הקב "(ברכות נותן"אין  ה

שנאמר חכמה בו שיש  למי אלא כא)חכמה ב, ואמר (דניאל וגו', לחכימין ' חכמתא 'יהב

ו) לא, חכמה'(שמות נתתי  לב חכם  כל ואמצ ֹו'ובלב האדם , מעשה שכפי למעלה. וכמבואר "ְְַ

שלא  מזה ונמשך ממרומים. שימצא העזר רוב כן החכמה, אל נפשו ולקדש  לטהר רוחו את 

בנפש . תחלה החכמה ציורי הגלות היות  מבלעדי ממרומים חכמה רוח  ז)תחול יא, (תהלים 

ה'" צדיק ד)"כי  לב, משפט "ו (דברים דרכיו ז "כל אמרו זה וכעין  א)ל". לח, "(נדרים ה'. אין

ועניו  וחכם ועשיר גבור על אלא שכינתו הנפלא "משרה המאמר כולל התבונה מן  וכמה .

בעז  ויתבאר הכח "הזה! לאותו תדמה בנפש , האלהי  העזר שחול להתבונן ותוכל במקומו. ה

ע בלב הטובה."שהצטייר רוחו ובעזרת  האדם בחירת  י 

ÏÚÂ בכפו נפשו לשום  מאד ונכסף אדם, בני  עם חסד לעשות שבחר מי  הדמּות, ִַדרך

הפחד  כח וכבש החכמה, דרכי כפי  גבורתו כח  בקרבו והצמיח  החשובים, את  להציל

אע האלהי ,"והמורא, העזר בהמצאו הנה למעלה, וכמבואר מעשהו להשלים יוכל שלא פ

הענוה  בדרכי  או הבינה בדרכי שישלימהו ממה נדיבה, רוח בו בתת זה בענין  יותר ישלימהו

הנדיבות . בענין  שעשה כמו הפועל אל הכח מן להוציאם  ענינם  על התאמץ שלא  וכיוצא ,

ואמנם91.

מלאך92. מלשון:

סכלות 93. לשון 
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במשנתינו ששנינו וכמו המעשה. רוב כפי העזר ג )כי  לפי"(אבות , והכל נדון, העולם ובטוב

המעשה  מאד."רוב קצרנו כי  וחקור ובחון בלבבך. והצ ּפינם האלו. הנכבדים הכללים  והבן  .ְְִַָ

הקדושות: המליצות  בפירוש אליהן  ונצטרך

ה חלון 

¯Á‡,החכמה האדם  נשמת  עם  הנדבק האלהי  העזר מענין  מזעיר מעט שהתבאר

" הקדש  בספרי  אלהיםהמתואר דברינו רוח לחזק ידי שנית אוסיף האלו. בתוארים וכיוצא "

בכל  נטועים החכמה ושנושאי  הנפש; אל החוץ מן תאסף שהחכמה והוא  למעלה. שדברנו

דרכיה  ולצייר החכמה לקבל אדם  כל ויוכל למעלה. כמבואר בכללן הכחות  והן הנפשות,

בדר  כולם המצייר הלב יצר רק מונע  לו ואין  והתחיל בלבו, הלב יצר כבש  אם אבל רע . ך

אל  פה המקבלים  והחכמים התורה מן החכמה חקי כל יקבל נכון, דרך על הכחות לצייר

לא  החכמה חקי  להודיעו השם  שיעזרהו ולא אחר, דרך על לו שתבואנה אפשר ואי  פה.

ע יקום שהמשפט המלמדו אלהים , רוח עליו שתנוח  משל דרך על מקדם. שני"ידעום  פ

יתכן . לא  זה שכל שנים . ישלם ושהגנב המיוחדים , ובתנאים נבואה 94עדים, זהו כי 

כאלו. בענינים  הנבואי הרוח  תחול ולא  חדשות, בענינים95המודיעה נבואה היתה ולא 

ע הנביאים אדון והוא אחת, פעם רק מודיע"הללו תורה נביא  היה לבדו הוא  רבינו, משה ה

נודעו  לא  חדשות  לנבא  לומר צריך אין  יקום, ולא  קם  לא  ואחריו בנבואה. החכמה חקי 

קודמת ידיעה מבלי התורה מחקי  חק לו שתבאנה אפילו אלא לגרוע . או להוסיף ממשה

ז  רבותינו בשם שבארנו וכדרך אפשר. אי החיצונים  החושים א)ל"באמצעות  נה, (ברכות

הקב " חכמה "אין  בו שיש למי אלא חכמה נותן  הרוח "ה לו נלוה ואז חכמה, שלמד כלומר .

ואמרו הלב. יצר נגד ולאמצו לעזרו א)הטוב ג, נביא "(מגילה שאין  מלמד המצוֹות', 'אלה

מעתה  דבר לחדש דבר."רשאי  בנפשו פלוני , כדברי הלכה נבאתי  הנביא  יאמר אם ואפילו .

סנהדרין . במסכת הכל שבא  וכמו כאלו. בענינים  הנבואיי הרוח שתחול השקר מן  אבל 96כי

שתמשלנה  בלב, לציירם וחפצה התורה, חקי  שלמדה האדם נפש על האלהי  הרוח יחול

יוכל  ומי בנפש, ספורות  בלי  הכחות ובהיות  הלב. לעיני  ויאירו עת  בכל האלו הדרכים 

האחד, הכח  אור יציץ רגע  ואם  לבו? פני מול אל ולהעלותם לגלותם  הנפש חדרי  כל לחפש 

יוכל  שלא לפי  איננו, כאלו הוא הרי יסתר ואם  זמן . בכמה עוד ימצאנו ולא יתעלם פתאום

וע בו בהסתרו "להשתמש  וכן החכמה. כדת  שלא  ויעשה עליו התלוי  המפעל יתקלקל כן  י

שדברו  והחכמים התורה מליצות סודות  להבין  ולא  זה, בדרך טוב שכל להשכיל יוכל לא 

משל  דרך על הלב. עיני לנגד עומד בהיותו אלא דבר על ולהבין  להשכיל אפשר אי כי עליו.

כך94. על  תודיעהו  שהתורה בלי ומעצמו תבונתו  בכח זאת ידע שהאדם יתכן  לא

כמאמרם95. הלכות, לגלות הדורות בכל נבואה הופעת ואין ההלכות, בעניני נבואה לקבל  זכה רבינו  משה רק
היא" בשמים ב)"לא נט, מציעא (בבא

א 96. פט , סנהדרין  ומקורו שם , משנה" ו"לחם ה"ב, פ"ט התורה יסודי הל ' רמב"ם עיין
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עצמו. מהירח שהוא או השמש . מאור נאצל הוא אם הירח אור על לחקור שרוצה מי 

אם כי  ברקיע. עומדת שהיא ויזכור במחשבתו, הירח תמונת תחלה להעלות צריך בהכרח 

הענין וכן אורו. על והחקירה ההשכלה אל דרך אין  במציאות , ירח  שיש  ממחשבתו נעלם

בציור  תמיד עומדים הכחות ציורי אין  ואם הנפשיות. הכחות  שנושאיהן  החכמה חקי  בכל

עליהן ? להבין  או להשכיל יתכן  איך במחשבתו, גמורה הגלּות  ומתגלים נכון  דרך על ִָהלב

הנכבדים"כ  הציורים שיהיו מאד, נפלא  ענין  הוא  ובאמת הנכונה. ההנהגה תתכן שלא  ש 

תמיד  עומדים הנפש , וטבע הלב ליצר מנגדים  ורובם  ולאלפים , למאות  רבות  שהן  האלו

הטבע , מן הנכספות  הלב יצר ציורי  שאפילו רואין  אנו כי  הלב. במחשבת  גדולים  בציורים 

ואלפים מאות  העת באותו ישכח  האחד, יצייר ואם  הלב. מן  כשכוחים הם הזמן  ברוב

נפלא  שהוא שכן  כל בטבע, המצטיירים הציורים  בהמון  הדבר כן אם  אחרים . רעים ציורים 

בזמן התעלמות  בלי כולם ויעמדו אחד, בעת  החכמה ציורי  המון שיצטיירו וכהנה כהנה

" והוא  אלהי, ענין באמת  הוא אדם מבני  באחד הזה הענין בהמצא  אבל הזמנים . רוח מן

הצטרך טובה  בלי פתאום שבנפש הציורים המון  תגלה הגדול ובכחה בתקפה כי  ממרומים . "

המסודר  בערך כולה הנפש  מערכת ותעריך בזמן . תלויין  אינן האלהיים הענינים  כי לזמן .

ב  הצור בו שחפץ השעור כפי ותחזקם ותגדלם  תרחיבם עוד ההגלות, ומלבד ה "בחכמה.

עוד  יסורו לא גמור, ציור יצטיירו ובו הלב אל וּתעלם למעלה, וכמבואר באדם, כח ְֵַַהנותן

ותגלה  באדם. הנטועים  המדע וכח הבינה וכח השכל כח  תרחיב זה מכל ויתר ממנו.

ר  באלו אלו ותפגושנה והדקות, הצחות  והשגותיהן  ומפעלתם"ציוריהן  החכמה, ציורי ל

והבינה. השכל

ÏÚÂ מושל ולבו עיניו לנגד הציור בהיות  בחכמה, בעליו ינהג  עת  בכל הזה הפלא  ידי

הציורים בדרכי ויבין ישכיל רגע  בכל וכן יתעהו. לא  והיצר תמנעהו, לא השכחה בו.

" תואר נופל עליו הישר, האדם שלמות  תכלית זהו האלו. לב הנכבדים מקוםחכם בכל "

עליו  לפניו. ועומדים בלבו החכמה ציורי שנצטיירו להורות  הקדש , בכתבי נכתב שהוא

הקדש ברוח  י)הבטיח  ב, ינעם"(משלי לנפשך ודעת  בלבך חכמה תבא  מפורש"כי  ושם ,

לחכמה  המאזין הצדיק עם  מדבר עת97שהוא כל ללכת  נכספת ונפשו התורות, חקי  וקיבל

ולהשכ  ולהבין אלו כאחריבדרכים  אחריה ומחפש אחריה מבקש והוא בעניניהן . יל

ד)מטמונים י, הפועל,(משלי אל ציוריו בהוצאות  שלו את  עשה האדם  שאם שאמרנו וכדרך .

ובכתובים ובנביאים בתורה הכתובים כל באו זה ועל בעדו. ויגמור לפעמו ה' רוח תחל

תחשוב  ולא  הדבר, עליך יתבלבל ולא האנשים. מן איש על שחלה חכמה רוח  שהזכירו

מקדם , למדום  ולא  ראום ולא שמעום לא התורות , מעניני חדשות  ידיעות בהן  שנתוספו

והוא  אמת. [לעיל] שני  בחדר שיסדנו הכלל אלא  ובבינה. בשכל להוציאם אפשר ושאי

ובלמוד. בשמיעה בראיה החושים באמצעות  וזה הנפש. אל מחוץ שתאסף צריכה שהחכמה

אזניך"97. לחכמה "להקשיב ב)כדכתיב ב, (משלי 



ו  חלון - החמישי 145החדר

שבנפש החכמה ציורי לגלות פלוני או פלוני על אלהים רוח שחלה הכתובים  הגידו ואולם 

חכמי היו הזה, הקדוש הרוח ובאמצעות  והמדע. השכל ציורי ולגלות הלב. אל ולהביאם

בתעות עליהם יעברו ולא  ישכחום , לא  החכמה. דרכי  שהן  ה' בדרכי  עת כל נוהגים  לב

התגלות בעבור המליצות, וסודות נפלאות סודות מבינים טוב, שכל משכילים היצר.

כפי אחד כל אלהים. ושרי קדש שרי  בעם נגידים והיו והבינה. השכל כח  ועוצם ציוריהן 

לו  שהיה נפשו זּכּות  כערך הרוח  וערך למעלה. שבארנו וכדרך עליו, שנחה הרוח ַמשקל

ביהושע  שנאמר וזהו אצילתה. מתחלת נפשו ערך וכפי  עליו, נחה יח)טרם  כז, איש"(במדבר

בו  רוח  כן"אשר אחר ונאמר ט). לד, חכמה "(דברים  רוח  מלא נון  בן  המליצות"ויהושע וכן .

אחד. מנהג ועל אחד ענין על כולם  שלמה, המלך ואצל ואהליאב, בצלאל אצל שנכתבו

בעז  במקומם יתבארו כי המקראות. לפרש זה בחדר באתי  להבין"ולא עליהן  רמזתי  ורק ה.

רבים . דברים יועילו לא לפתאים  כי  לקצר. בחרתי אבל זה במדרש  לדבר יש  והרבה כונתי.

בעז  השלישי  ובבית  הקצרים . הרמזים יועילו כבר המליצות"ולחכמים  בין כשאבדיל ה

זה. בענין  חדשים דברים  עוד אוסיף בינה, אצל הכתובות  והמליצות חכמה, אצל הנכתבות

לי , הדברים:98כתר לערבב שנאתי  כי 

ו חלון 

„ÂÚוהשני חכמה מהן שהאחד חכמה, דבר בכל שיש הדרכים  שתי שמציאות  תדע

" האחד כינו וכן ""ישר סכלות. והשני ""עון, האחד וכן  ""ימין. והשני שיתבאר שמאל , וכמו "

בעז  במקומו זה ה "כל אל החכמה דרך הקדש  כתבי עוד המשילו כן  כמו ודרך "לחם"ה. .

ה  אל ורשעה ומוץ "מוץ "הסכלות  והתבואה הלחם כמו במציאות, הדרכים ששתי  בעבור .

השמש . תחת  האדם יחיה הלחם שעל לפי  הלחם, אל החכמה דרך ונמשל כן99במציאות.

ּוממיתה. נפשו משחית  ממנה והנלוז החיים. במקור והדבקו האדם , נשמת חיי  היא  ְִָהחכמה

הנמשלת הרשעה כן הגוף, לטובת  ראוי שאינו תדפנו, והרוח  לאבדון הולך שהמוץ כמו ולכן

האלו  המשלים ותמצא כלום. הנפש לחיי  תועיל ולא ה' אף מרוח  ותהדף הנפש , תאבד ָאליו

הנביאים  בדברי  והמוץ הלחם  ה )מן  כט, ישעיה  וכן ג ; יג , כונת(הושע תבין  המבואר ומן .

כל  יסוד והיותו הזה המשל צחות ובעבור גמור. דמיון והנמשל המשל דומים ואיך הנמשל,

ואמר ספרו. בראש האלהי המשורר בו החל א)הטובה, א, לא "(תהלים  אשר האיש  אשרי 

רשעים בעצת  מדרך הלך הנלוזים ולצים וחטאים  רשעים  עם להדבק פנה שלא כלומר וגו'. "

ואמר ב')החכמה. חפצו "(שם  יי ' בתורת  אם החכמה.כי דרך לעצמו שבחר כלומר וגו'. "

אמר ג ')ועליו שתול "(שם כעץ טוביםוהיה לפירות  נמשלים  הזה האיש מנהגי  כלומר וגו'. "

אמר האחרים  ועל הכל. לחם  ובכלל הגוף לחיי  ד')שהן  כמוץ "(שם  אם  כי הרשעים כן  לא

רוח  תדפנו לעזר "אשר ואינן  רוח, מפני הנדף למוץ נמשלים  ודרכיהם מנהגיהם כלומר .

לי98. המתן

מג99. פרשה ב"ר  עיין ז. ט, משלי בלחמי ", לחמו "לכו שכתוב כמו
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ואמר ה ')ולהועיל. במשפט "(שם רשעים  יקומו לא  כן רוח,"על מפני  עשן  כהנדוף כלומר .

" דבריו וחתם  ית'. אפו ברוח  יהדפּו תאבד כן רשעים ודרך צדיקים דרך יי' יודע  כלומר "כי . ְֵָ

מדרך  ההיפך רשעים ודרך ומישרים . ומשפט  צדק בחכמה שדרכו צדיקים  דרך אוהב ָהשם 

ּולהוסר  ה' את  ליראה שישובו הפושעים  את  הוכיח כן ואחר כעשן . ותכלה תאבד ְִֵָהצדק,

אמר שכן ה'. חמת בם עלות טרם  החכמה י)כפי ב, הוסרּו"(שם  השכילו מלכים  ְִָועתה

ארץ  יא)."שופטי  שם  ביראה "(שם  יי ' את  "עבדּו ובספר וגו'. גנים" בעז מעין יתבאר ה."" ְִ

הנמשלת הרשעה דרך ויעזבו ותבואה, לבר הנמשלת החכמה בדרך שיבחרו להזכיר ושב

אמר שכן  יב)למוץ. שם  דרך "(שם  ותאבדו יאנף פן  בר ""נשקו ומלת  כמו בר . כפשוטו "

כג ) מה, ומזון"(בראשית  ולחם ."בר

Â"Â˜˘�"מ)כמו מא, עמי"(בראשית  כל ישק פיך לאכול."ועל תבואה לכם  קחו כלומר .

" כמובר ומלת  והתבן . המוץ מן  הברורה התבואה על כח)" כג, הבר?"(ירמיה את לתבן ."מה

השם יאנף למוץ, הנמשלת ברשעה ותבחרו כן  תעשו לא ואם  ונקייה. ברה חכמה דבר וכל

" שאמר כמו דרך. ותאבדו תאבד בכם רשעים  הנביאים ,"ודרך בספרי  יש וכהנה ולא 100.

אליו: הצעה וזה הסמוך. בחלון שנתחדש  ענין  בשביל רק זה, דבר לבאר באתי

ז  חלון

˘¯ÂÙÓ הקב של כפו יציר היה הראשון אדם כי  ובצביונו,"בתורה בקומתו ונברא  101ה,

והיה  ודעת . ותבונה חכמה מלאה חיים, נשמת  בו נ ּוּפח כי והיקר הכבוד בתכלית ַמתוקן

כי טוב, ׂשכל בדבריו ומשכיל במרום. המרום  מצבא כאחד קונו משמש  אלהים , גן  ֵֶבעדן 

מצייר  שלבם  אחריו הבאים כל לב יצר וכמו כן , אחרי  שהיה כמו אז לבו יצר היה לא 

מושל  לבו היה אבל עליו. וקשה ממנו רחוקה החכמה פי  על הציור ודרך רע , בדרך הכחות 

שכדמותן הכחות והיו מהן . מלא היה כי החכמה, ארחות כפי המתוכנים טובים  בציורים 

מתעוררים היו ולא הלב. והוא עליהן  המושל למצות  נכנעים החיים, בעלי  שאר בנפשות

אותו  היוצר הוא  הכל, לאדון  נכנע  היה והלב מלכם . עליהן  שיצוה לעת  רק כלל, מאליהן 

אמת ,"ב  בדרך מעצמם פועלים היו החיים , בעלי שאר בנפשות  כדמותן  שאין  והכחות  ה.

ב  השם  בו שנטע  החכמה שרשי  כפי דרכם  והיה הכחות . שאר עזרת  הפלא."מבלי  צד על ה

שנברא  ולפי  עליו. שנחה הטובה הרוח  פקודת  כפי  להתנהג  כחותיו, כל התאמצו והנה

מכל  בזה ונבדל רע. בדרך הכחות  המצייר היצר בהרגש  מרגיש עדיין  היה לא זה, בצביון

טרם לו נודעו כי הרעים , הציורים  טוב יודע  שבהן , וישר צדיק היותר שגם  אחריו הבאים

עליו  עברו לא  הראשון  והאב אולת. בו וקשורה נער בעודנו האלהים, את  להתהלך החל

כמו  הטבעיים  הרעים הציורים  שהן  ורע , טוב דעת  ממנו נעלם היה ולכן ואולת . נערות  ימי

מפני חטא ולא  להן  וחומד מתאוה שיהיה אפשר אי  מדעתו, נפלאים שהיו ולפי  בנו. שהן 

יט100.. ד, משלי עיין

א 101. ס, חולין
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היה  ודאי  טיבו, ומה הרע הציור אופן  מרגיש היה אם  אבל הזה. העולם בני  כדרך התאוה

ואע ומחטא, מעון משתמרים ודור דור וחסידי  צדיקי והלא  הזה. הכיעור מן  פי"מתרחק

בעבור  ואולם יופי. וכליל חכמה מלאים שהיו הקדושים  האבות  שכן  כל טיבו, שיודעים

היה  דעתם  לפי  כי  רע . שחשבו במחשבה החטא  והיה החטא . אל באו הענין  להם שנפלא 

אותם ושמנע העץ מן  באכלם  באלהיות יותר ושיתעצמו  השכל, בארח ורע טוב ידיעת 

ב  ח "השם  וכאילו האחרון . השלמות  מהם  למנוע ממנו עליהם"ה אסר אותם  ה' בשנאת  ו

שנאמר עליו מורים והכתובים  גדול. עון וזהו ו)האכילה, ג, טוב "(בראשית כי  האשה ותרא 

"העץ  ומלת וגו'. כמוותרא " השכלית  הראיה על טז)" א, חכמה "(קהלת  הרבה ראה ."ולבי

יב) ב, לראות"(שם אני ""ופניתי  וכן  בחקירותיו. הלב ראית על שהן האשה , שכפיותרא  "

ואמר מאד. טוב העץ היה ו)מחשבתה ג , להשכיל "(בראשית העץ מחשבת"ונחמד וזו ,

וטעתה  האדם . לנשמת גדול שלמות  מוסיפים שכליים, ענינים  ורע טוב שידיעת  האשה.

לפי הנפש מן החכמה וטהרת  השכל משפט ומסיר מונע ורע טוב ידיעת  כי  גדול, טעות

סגורות הנה עד שהיו הלב על המושכלות הרבות והכחות הנפש  עיני נפקחים  כן ידי שעל

שנאמר להם . קרה וכן  ז)ומכוסות . ג, הם"(שם  עירומים כי  וידעו שניהם  עיני ."ותפקחנה

והבינה  השכל ולהמשיך להתגבר הכחות  שהחלו אלא  טוב, שכל להשכיל עיניהם  שפקח לא 

וכמבואר אותם, לשרת ה ')אחריהן שהם(בחלון כמו בטבע  הרעים הציורים  מאז והתגברו .

ז  וקדמונינו חלציו. יוצאי בכל היום עד אמרו"מתגברים  ב)ל יח, ק "(עירובין אותן  שנה "כל ל

ולילין רוחין  בתשובה הוליד שב אלהיו, ויראת  בצדקתו הראשון  והאב נאמנים. ודבריהם  "

ושמאל  ימין כן אחרי סר ולא  חדשה. ורוח  חדש  לב לו ועשה והתאמץ יצרו וכבש  גדולה

ב  השם וקבלֹו אלהיו, מצות במדרשם"מכל שמצינו כמו גדול. בכבוד ונקבר ימים  והאריך ה,

ח)ל"ז  נח, רבה בראשית הקב (עיין אמר רחומאי  ר' הראשון? אדם קבר ומאז "מי קברֹו. ְָה

בתורה  שנאמר וכמו מנעוריהם . רע לבם  שיצייר חלציו יוצא בכל גמור טבע  הוטבע והלאה

כא) ח, מנעוריו "(בראשית רע האדם לב יצר על "כי לעמוד כחו בכל האדם יתאמץ לא  ואם  .

לעולם . יחכם  לא  הטובים , הציורים  לצייר לבו שירגיל עד בחכמה, עליה ולמשול נפשו

" גניםובספר "מעין  שרש על בדברנו בעז ׂשכל " אבאר ומליצותיו, שרמזנו "" ובמה יותר. ה ֵֶ

למבין: די פה

‰�‰Â" בספר עולםבארנו "יסוד כדמות  שהאדם קטן" העליונה עולם ושנפשו "

ולכן זה. בענין נכבדות בארנו ושם וצבאותיהם, וארץ שמים מעשה כמו משוכללת

הרשעה  דרך המשילו כן ושעל זה. לעמת  זה את הקדש , בכתבי  בעניניהן  שוות המליצות 

ולזריעת החורש  למחרשת  דמ ּו החכמה, ולמודי הרוח  ומוסר ללחם. החכמה ודרך ִלמוץ,

להוציא  וגשמים  טללים  וזריעה, חרישה הארץ שצריכה שכמו למעלה. כמבואר הזורע

השכל  וגשמי  הדעת, וטללי  הלמוד וזריעת  המוסר, חרישת האדם  נפש צריכה כן  לחמה,

ושלא  נחרשה שלא  לאדמה ידמה טבעו על יונח  אם כי יחכם. לא  זאת ומבלעדי  והבינה.

קוציה  להצמיח  יוסיפו עליה, היורדים  והטללים  והגשמים ודרדר. קוץ שתוציא  נזרעה,

יותר, להשלימם ישרתו והבינה והדעת והשכל לרעה, הכחות  בה יצמחו הנפש וכן  ודרדריה.
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האדמה. נתקללה הראשון אדם שחטא שאחר התורה העידה כן ובעבור למעלה. כמבואר

יז-יט)ואמר ג, ודרדר "(בראשית וקוץ חייך. ימי  כל תאכלנה בעצבון בעבורך האדמה ארורה

לחם תאכל אפך בזעת  וגו' לך הכחותתצמיח  גדרי  ופרצת  נפשך שהדאבּת כמו כלומר וגו'. "ָ

תוציא  ולא  מאליהן  ודרדר קוץ כחותיה שתעלינה האדמה תהיה כן מאליהן , רע  שיציירו

לחם בנפשך תוציא לא  שאתה כמו וכיוצא . ולזרוע לחרוש  גדולה יגיעה אחרי  רק לחמה

ובעצב  ביגון  אתה חייך ימי שכל וכמו היצר, טבע על למשול מאד שתתיגע עד החכמה

שאמרו כמו יצרך. עם  א)להלחם סא, מיצרי"(ברכות לי  אוי  מיוצרי , לי האדמה "אוי לענין  כן .

חייך " ימי  כל תאכלה החכמה,"בעצבון  דרכי מצייר לבו עדיין בהיות  שחטא  קודם  אבל .

בחכמה  מושל שהיה וכמו מאליה. ודרדר קוץ מעלה היתה ולא  מבורכת  האדמה גם  היתה

ברור. אמת  זה וכל כלל. וזיעה יגיעה בלי האדמה מן לחם מוציא  היה כן ועמל, יגיעה בלי

מוסדות כפי  בהכרח, עניניהן  וכל הכחות והפוכי  הכחות  בהם  שאין  והחיה הבהמה כן ועל

ידועים . מנהגים  לו יש  ומין מין שכל שתראה כמו מאליהן צומחות  והן מהן . אחד כל טבע 

עליהם לומר יתכן ולא  בבחירתם . המנהגים  נתנו שלא  לפי  אחת, מין  בעלי  בין  הבדל ואין

חציר  כי  עמל. בלי  מאכלם האדמה להם תוציא  כן כמו וכיוצא. ולחם  מוץ או ורע, טוב

מנהגי על האדם  מנהגי  שיתרון וכמו זה. היום עד החטא  אחר ואפילו מאליו, צומח לבהמה

הלחם יתרון  כן מוכרח , בטבע הבהמה ומנהגי ובהשכל, בחכמה האדם מנהגי כי  הבהמה,

יושר  על ברור מופת תקח  ממנו כי דעתך. ותנוח  עליו ועמוד הזה הענין  והבין  החציר. מן 

מלאים ומליצותיה התורה שספורי לך ויברר וגזרותיו. חכמה שורש  על שהנחנו הכללים 

זו: על זו ומלמדות אחותה. אל אחת וחוברות טעם , טוב

ח  חלון

‰‡¯È ב השם הוציא  המעמד "שכאשר באותו ועמדו סיני, להר ובאו ממצרים עמו ה

למדרגת כולם זכו הפלא  צד על  כי האש , מתוך מדבר חיים  אלהים קול ושמעו הנורא

כדמותן שאין  הכחות  ושאר והבינה השכל כחות  בהם  והתגברו ההיא . בעת  הנבואה

ב  השם  כי  החיים . בעלי  שאר אמר "בנפשות שכן  ולהבינם, להשכילם  הטוב אוצרו פתח ה

י) לב, יבוננהו "(דברים ""יסובבנהו ומלת  בפירושו,יבוננהו . קשה והוא  זה. דבר על נאמן עד "

בעז  ""ויתבאר בספר גניםה נאמר"מעין  ובכתובים כ). ט, נתת"(נחמיה  הטובה ורוחך

ב "להשכילם השם חפץ כי  לבב ". ויחל האדם, בני ממנה שירדו המעלה אל עתה שישובו ה

ישארו  העמים שאר ואם בהבראו. הראשון  האב כמו בטבע , החכמה דרכי לצייר סגולתו

הע מצבם, על הראשונה.עדיין המעלה אל יזכו אמת  וזרע השם  סגולת שהוא לבדו הזה ם

ÔÎÂכי חטאו, ולא  זה בכתר בהר משה שהיה יום ארבעים  עמדו כי מעט . זמן האריך

הכתוב  שהעיד כמו הפלא. צד על בטבע  טוב פעלו הלב וציורי האלהי. האור בהם התגבר

יז) כד, ישראל "(שמות  בני  לעיני  ההר בראש אוכלת כאש יי ' כבוד ולא "ומראה פחדו לא  .

ממרומים . עליהם הנאצל בכבוד דבקים והיו ההיא , בעת זכה נפשם  שהיתה בעבור ייראו,
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ע משה שוב עד הזה במצב להתיצב מאריכים  היו היה "ואם לא  הלחות , שני עם  ההר מן ה

התקון , בתכלית  מתוקנים  והיו והלאה. ההוא היום  מן אליו שזכו הטהור הטבע מהם נפסק

בעז  הסמוך החלון מדברי  שתלמד ההר "וכמו מן  משה שב טרם  כי בנסיון . עמדו לא  והם  ה.

רבי עדיין  ההיא בעת  היו שלא ולאות  למופת  מסכה. עגל להם ועשו גדולה, חטאה חטאו

אחרי התאוה, בעבור בעגל חטאו ולא  הזאת . הגדולה למתנה שיזכו הדעת , וטהרת  הזכיות 

הלב  למצות  נכנעו החיים , בעלי  שאר בנפשות  שכדמותן והכחות טוב. מצייר הלב שהיה

שחשבו  הלב במחשבת  חטאו כי  הראשון. האב לחטאת דומה חטאם היה אבל המושל.

ה' טוב בלבם אמרו ולא עוד. ישוב ולא  בהר רעה [איזה] למשה שקרה והתאוננו און ,

תראה  זה וענין עליון ! ובסתר שדי  בצל שמשתעשע אשה ילוד ואשרי  חסדו. ולעולם 

שהבדלנו  הקודש , בלשון דומים  שרשים שלשה בין  להבדיל לבבך תשים  אם  בתורה מפורש 

" שורש  האחד הזה. הספר בהקדמת  טעם בטוב כמואחר ביניהם ה )" לב, ואחר "(בראשית ֵֵַַָ

עתה  ""עד שורש  והשני  כמומהמה . טז)" יט, האנשים"(שם ויחזיקו והשלישי"ויתמהמה .

" כמובוששורש  כח)" ה, לבוא "(שופטים  רכבו בושש וכן"מדוע  א). לב, כי"(שמות העם  וירא 

משה  ."בשש 

Ô˙˘Ï˘Â שלשה כי ביניהם . המבדיל הענין מצאתי השם  וברחמי ואיחור. עכבה ענין

כתבי הניחו זה ועל שם . שהוא  במקום  לו טוב כי  ברצון, המתעכב האחד יש. עכבה מיני 

" שרש  מתעכב אחר הקדש היה לא הסבה ולולי סבה, בעבור המתעכב השני מקום. בכל " ֵַ

" שרש הניחו זה ועל דבר מהמה עוד. שקרהו כרחו בעל שמתעכב השלישי מקום. בכל "

הניחו  זה ועל עוד, לשוב יוכל ולא  למתעכב חרפה שהוא דבר וכל מת. או נשבה נשבר רע,

" שנאמר"בוששרש הפרשה בתחלת הכתוב רמז זה ודבר א). לב, בשש"(שמות כי  העם וירא 

אשר  האיש משה זה כי וגו' עשה קום ויאמרו אהרן  על העם  ויקהל ההר. מן  לרדת  משה

לו  היה מה ידענו לא מצרים  מארץ ""העלנו ומליצת העם. ראותוירא על כשתפרשהו "

" לומר לו היה וכך ההעדר. על העין  מראה יפול לא כי זרה, היא  משה הענין בושש כי ויהי 

העם ויקהל ההר מן אחר לרדת הוא כי ההר. מן  לרדת  בושש משה שהיה חלילה אבל וגו'. "ֵַ

כי בלבם שדנו היו הם  און החושבים  והעם  לבו. ובשמחת ברצונו שם  לשבת  עתה עד

" ומלת וחרפה. אסון  שקרהו כלומר משה. כמווירא בושש  הלב. מחשבת מראה על (קהלת"

יז) ודעת"א, חכמה הרבה ראה יב)."ולבי  ב, וסכלות"(שם  והוללות  חכמה  וכמו "לראות  .

ו) ג, האשה "(בראשית הכתוב ותרא  וגלה למעלה. וכמבואר הראשון האב עון אצל הנאמר "

מן לרדת בושש  שמשה ודנו שכלם , על נשענו כי גדולה. חטאה לחטוא הביאם מה עוונם

" אמרו כן  ועל עוד. ישוב ושלא  ידענו ההר, לא מצרים מארץ העלנו אשר האיש משה זה כי

לו  היה למדונו "מה וכבר קרהו. אשר המקרה מה יודעים אנו אין אבל רע. קרהו כלומר ,

ז  א)ל"קדמונינו טז, בתרא המות"(בבא מלאך הוא שטן  הוא  הרע  יצר אמת ."הוא ודבריהם .

אמרו כן א)כי פט, מת"(שבת שהוא משה מטת  דמות  השטן להם שהראה ברוך "מלמד .

משה  בושש  כי להם  הראה שכלו, אחר הזונה לב יצר ודאי כי ובמשנתם ! בחכמים  שבחר
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שכאשר  לשניהם . אחד מקרה קרה כן הראשון , האב לעון  עוונם  שדומה וכמו בהר. ומת 

כבתחלה. הרעים הציורים עליהם  והתגברו טהור לב מהם  נאבד אז בפועל, העגל זאת עשו

הכתוב רמז ו)וזה לב, לצחק "(שמות  ויקומו ושתו לאכול העם ז "וישב קדמונינו ואמרו ל ".

טו) נג , רבה דמים"(בראשית ושפיכת עריות  גלוי  זרה עבודה אלא מקום בכל מצחק ."אין

הכ  עליהם שהתגברו מןלהורות  אכלו שאחרי הראשון, האב כמו בטבע . רע  המציירות  חות

פעם נפלו הזה החטא בעבור והנה למעלה. כמבואר ורע  טוב לראות עיניו נפקחו העץ

חורב מהר עדים  והתנצלו ממעלתם ד)שנית לג, סר (שמות  כי  לו הלך חלף נפשם  וזּכּות  , ְְֶַָ

" אצל זה רמז והכתוב ממרומים . הנאצל האור משה מעליהם פני עור שנאמרקרן  (שמות" ַָ

ל) אליו "לד, מגשת כאש"וייראו ה' כבוד מראה ראו זה וקודם  ההוד, מקרני יראו והנה .ָ

ז  קדמונינו העירו זה על וגם זה, גרם  מעליהם הכבוד סור כי זעו. ולא יראו ולא  ל "אוכלת,

ג ) יא, רבה  ג (במדבר זה בענין להם וקרה בהבראו ". שהיה הראשון לאדם  שקרה המקרה כ

נאמר שחטא  ואחר ירא. ולא פחד לא ונעלז, ח)שמח ג , אלהים"(בראשית  יי' קול את  וישמעו

ואשתו  האדם  ויתחבא שאע"וגו' ודע  צד. מכל מתאים  האמת  איך הסתכל שאבדו ". פי

מאותו  הסגולה בטבע  ונכבדים  צחים רשומים נשארו מקום  מכל הזאת . הגדולה האבדה

למעלה. שבארנו דרך על הראשונה, הזוהמא  מעט  זמן  פסק שכבר אחר הנבחר. המעמד

ז  רבותינו שרמזו א)ל"וכמו קמו, זוהמתן"(שבת פסקה סיני הר על שעמדו כו'.ישראל "

וזה  הטהור. והלב הנאצל האור שפע לקבל מוכנים והם הזוהמא, מהם  פסק כבר כלומר

להעתיק  להם  נקל ואז כחם . כפי הרעים  הציורים  על ומושלים החכמה, דרכי  כפי  בלכתן 

שאינן הארץ בגויי הזה הכח ואין  העליונה. המעלה אל בואם עד למדרגה, ממדרגה נפשם

ע משה לתפלת  השם נעתר כי  התורה. מקבלי  שהתפלל"מ ּכת  טז)ה לג , אני"(שמות ונפלינו ִַ

האדמה  פני  על אשר העם מכל הנמצא "ועמך האלהי  עזר שבין  ההבדל מן  למעלה כמבואר .

בארנו  הנה מלכותם. בכל הגוים  לחכמי  הנמצא  העזר ובין  אמת , וזרע  התורה למקבלי 

ולחכמי והכסיל. העקש רק ידחם  לא אמת דברי הפשט , דרך על נפלאים  ענינים  בקצרה

עוד: ויחכמו להם תן שמחים . הדברים  102לב

ט  חלון

˙eÁˆÓe הלב יצר את שהמשילו תמצא  הקדש בספרי  הכתובות  הקדושות  המליצות  ƒ«
אמר שכן  לבשר. טוב המצייר והלב כו)לאבן. לו, מבשרכם"(יחזקאל האבן  לב את  והסירותי

בשר  לב לכם מאד,"ונתתי נפלא  הדמוי  אבל אבן? ולא  בשר הם אדם בני  לבבות  כל ו[הרי ] .

ופתוחים , צורות בו לחקוק נוח ואינו בטבעו, קשה שהאבן שכמו והוא הרעיון . זך ִישכילהו

הצורות עליהן  לחקוק נוחין ואינן  קשים הלב לוחות כן  הספיר, ואבן  החלמיש צור כמו

לצייר  מטבעֹו כי  הזאת , החקיקה סובל אינו טבעו כי והמדע, החכמה ציורי והן ְִִהטהורות ,

הלב  אליו נדמה כן חקיקות , בו לחקוק ונוח  בטבעו, רך שהבשר וכמו הרעים. הציורים 

ט102. ט, משלי ע "פ מליצה
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סגולתו. ל[עם ] להטיב ונפלאותיו השם  ומחשבות  החכמה. חותם פתוחי  שקבל הטוב

ע משה הנביאים לאדון  צוה זה על הנבחר"ולהורות  המעמד בעת כח)ה ה, ואתה "(דברים

האבן לחות את לך ואתנה עמדי עמוד כתובים"פה היו ועליהן אבנים  לחות  שני לו ונתן  .

ונאמר הדברים . טו)עשרת לב, אלהים"(שמות  מכתב והמכתב המה אלהים מעשה והלוחות 

הלוחות על חרות הלב."הוא לוחות שתי  כדמות  אבן  לוחות שתי  כי מאד. נפלא והענין  .

ג )כדרך ג , לבך "(משלי לוח על צד "כתבם  שעל להורות  אלהים , מעשה עצמן  הלוחות והיו .

כדרך החכמה. קדש פתוחי לקבל מוכן טהור לב בהם וברא  עמו לבב הפך (תהליםהפלא 

יב) אלהים"נא, לי  ברא טהור קדשו "לב רוח שפך כי להורות אלהים, מכתב עליהן והיה .

יום ארבעים שנכתרו שבארנו וכמו ממרומים. נאצל ואור ובינה, שכל רוח עמו, לבב על

העגל  שעשו מה וראה סיני, מהר ברדתו ולכן  זה כל ידע  משה ואדונינו זה. בכתר

עתה  ראויין  שאינן  בלבו דן  הזאת, העליונה הסגולה ואבדו לבבם, שנהפך והבין והמחולות.

ההר, תחת אותם  ושבר שעליו האלהי  והעזר הטוב הלב עם  שהקבילו הלוחות  שני לקבל

ז  וקדמונינו הזה. היקר החפץ מהם שנאבד ואמרו "להורות במליצתם. זה ענין הסתירו ל

א) פז , מתרי(שבת  אחד שהוא  מפסח וחומר קל ""שדן תורה אמרה מצות. לא ג ערל וכל

בו  ז "יאכל ואמרו וכמה! כמה אחת  על אחור, נזורו וישראל כולה תורה עוד (שם)ל",

ב  המקום לדעת  דעתו ""שהסכימה ששברתה. כחך יישר שברת ', עתיקים ."'אשר והדברים  .

וכבר  שבארנו. וכדרך מאד קשה מאבן כלומר סנפרינון . מאבן  הלוחות שהיו עוד ואמרו

שאע בטבע"בארנו ונכבדים צחים  רשומים  נשארו הזאת, הגדולה האבדה שאבדו פי

והעובדים נהרגו, בפרהסיא  והעובדים בתשובה. שבו גם  הנבחר, המעמד מאותו הסגולה

ע ומשה במגפה. נגפו עליהם"בסתר ורחם לתפלתו השם ונעתר עליהם רחמים  בקש  ה

כמבואר הראשון לאדם  שקרה למה דוגמא  טובו. ז')כדרכי שיפסול (בחלון למשה צוה ואז .

כראשונים  אבנים לוחות א)שני לד, ב (שמות  הוא שיכתב כמכתב "והבטיחו עליהם  ה

ב  והשם כן  עשה ומשה פניו "הראשון. יאיר שעוד להורותם אלהים , כמכתב עליהם  כתב ה

נביאים היו ודור דור שבכל היה. וכן ממרומים. אור עליהם ויאציל חסידיו, ואל עמו אל

היה  מחטאו שובו שאחרי  הראשון. לאב שקרה כמו זה וגם  בישראל. לב וחכמי וקדושים

השניות הלוחות בין הבדל יש ואולם למעלה. כמבואר האלהים, את והתהלך לב חכם 

הלוחות היו והראשונות  אלהים . באצבע  לבדו והמכתב משה, פסלם  השניות  כי לראשונות .

" טהור. לב סגולת מהם  שנעדר להורות אלהים , מעשה מתנה עצמן  ז)"לב ז , .(קהלת

האדם וצריך רע . יצייר שבטבעו לפי  אדם ידי  מעשה לקבל תחלה הלב לוחות ושצריכין

לפעמו, ה' רוח תחל אז כחו כפי עשה ואם  החכמה. בדרכי  ולציירו האלהי ,103לדכאו העזר

עצמו  שהוא טהור בלב לעד נשארים  היו לראשונות  זכו ואילו אלהים. מכתב עליו ויהיה

שולט  הרע  הציור היה ולא אלהים מעשה עצמן שהיו הראשונות הלוחות כמו אלהים , מתת

כלל. בהם

כה 103. יג, שופטים  ע"פ מליצה
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Ì‚Â ז קדמונינו רמזו על"זה א)"(עיין ה, "ז הלוחותואמרו על מיסוריןחרות  חירות "

ליגיעה  הוצרך חטאו שאחרי לאדם . שקרה למה דוגמא זה וגם  וממלכיות. הרע ומיצר

שאמר וכמו האמיתי . השלמות  השיג טרם  הרעים הציורים על יט)למשול ג , בזעת"(בראשית 

לחם תאכל עמו "אפך שבות ה' ישוב עד אדם  בני  בין יאריך זה ודבר למעלה. ובארנוהו ,

טהור, לב בהם ויהיה ממנה. שירדו הראשונה המדרגה אל האדם  בני  יגיעו אז כי ברחמים .

יחטאו  ולא  בטבע  הנפשיות  הכחות  על הלב וימשול והחכמה, התורה אלהים מכתב ועליו

הבטיח  שכן כו)בדרכיהם . לו, לב "(יחזקאל לכם ונתתי מבשרכם , האבן לב את והסירותי 

אמר "בשר  ולכן  בשר. הלב יהיה האבן  ובסור הבשר, פי  על המונח  לאבן  הקשה היצר דמה .ִָ

מבשרכם" האבן  הכתובלב ותחלת  בשר. שהוא להורות  שם)" חדש ,"(שם  לב לכם ונתתי 

בקרבכם אתן חדשה המשורר "ורוח שבקש  וכמו למעלה. בארנו הזאת היקרה והמליצה .

יב)האלהי  נא, אלהים"(תהלים לי ברא טהור הדבר לב יחס כן ועל הפלא  צד על והכל וגו'. "

עליו  תחול אז המעדר, שהוא  הנכון , והרוח  המושל, והוא טהור הלב ובהיות  אלהים. למתת

ואמר סמך כן ועל למעלה. כמבואר ממרומים , הטובה כז)הרוח  לו, אתן"(יחזקאל רוחי  ואת

כל "בקרבכם נדיבה. רוח הקדש, רוח  נכון , רוח ובדעת. בתבונה בחכמה אלהים  רוח והוא  .

שאמר כמו עוד, יחטאו ולא ומעלתו. זכותו כפי  שם)אחד בחקי"(שם אשר את ועשיתי 

אותם ועשיתם  תשמרו ומשפטי  כמו"תלכו התקון  היא והעשייה ז). א, ויעש"(בראשית

הרקיע את  כה )"(שמו."אלהים  יט, שפמו "ב עשה נכון ,"ולא והרוח טהור הלב בהיות  וכן  .

בלב  והחכמה ובמעשה. בלב חכמה בדרך ללכת  מתוקנת  הנפש ראשה, על האלהי  והעזר

" אמר ועליהן העשייה. היא ובפועל השמירה. ועשיתםהיא  כדרך"תשמרו ו). ד, (דברים 

חכמתכם" היא  כי  ועשיתם  ע"ושמרתם  ירמיה בספר גם  שאמר". הדבר מפורש  לא,ה (ירמיה

לא "ל-לב) חדשה. ברית  יהודה בית  ואת  ישראל בית  את  וכרתי  יי' נאם  באים ימים  הנה

הפרו  המה אשר מצרים  מארץ להוציאם  בידם החזיקי  ביום  אבותם את כרתי  אשר כברית 

אחרי ישראל בית את  אכרות אשר הברית זאת  כי יי '. נאם בם  בעלתי  ואנכי  בריתי  את 

והמה  לאלהים  להם והייתי  אכתבנה לבם ועל בקרבם תורתי  את נתתי יי ' נאם  ההם הימים 

לעם לי  ברית "יהיו עמהם  שיכרות  הודיע מחדש .. לטובה אות עמהם שיעשה כלומר חדשה.

הועיל  לא  אבל למעלה. כמבואר הזה, האות  עמהם  עשה כבר מצרים מארץ בהוציאם  כי

ב  והוא  ממעלתם . וירדו העגל ועשו ה', על רע וחשבו יי' ברית את הפרו כי  השפיע"אז, ה

צד  על להושיעם שחפץ והאדנות. הבעילה משל דרך על שהוא והשכל. דעת  רוח עליהם

בקרבם התורה שיתן חדשות , עמהם  יעשה לעתיד אבל בריתו. המה שהפרו לולי הפלא ,

עליהם תנוח  כי  אלהים. מכתב לבם  על יכתבנה גם החכמה. אל בטבע יטו הכחות דרכי וכל

כלל. און  יחשבו ולא  אלהים  דעת ידעו כי  עוד, יחטאו ולא גדולה בהפלגה הטובה ֵהרוח 

ואמר שסמך לג )כמו לא, דעו "(ירמיה  לאמר אחיו את ואיש  רעהו את  איש עוד ילמדו ולא

לא  ולחטאתם לעונם  אסלח  כי  יי ' נאם גדולם  ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי  יי ' את 

עוד  והם"אזכר החכמה, דרכי  מציירים  מנעוריהם יהיו הנולדים  ההיא שבעת ויראה .

רע מציירים תורה מתן  קודם שהיו ממצרים , שיצאו ההוא  הדור מבני  זה בענין נבדלים
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שהיה  כמו טוב, יולדו לבוא העתיד והדור און . במחשבות  מורגלים היו ועדיין מנעוריהם

" רמז זה ועל למעלה. כמבואר מנעוריו טוב הראשון גדולםהאב ועד יהיו "למקטנם  ועוד .

הבא  העולם  והוא  עוד. יחטאו שלא שהבטיחנו אחר גדולה. ובהפלגה ומעלה שאת  ביתר

עליו א)שאמרו כב, שכרם"(עירובין לקבל ומחר לעשותם המעשים"היום  על שכר שאין  לפי .

ממנה, למעלה שאין  העונג יהיה עצמו והמעשה אז. באדם  שולט יצר אין כי  ההיא, בעת 

אתם . שוכן  והכבוד חיים  באלהים דבקים בהיותם 

ÔÂÎ�Â אף בזעת  מוצאו והלחם ודרדר, קוץ שתוציא שנתקללה האדמה שגם הדבר

התקון בעבור יותר ועוד האדם . חטא קודם כבתחלה להיות ותמצא  היא  גם תרפא ֵֵָהאדם ,

ז  קדמונינו רמזו ועליו כמבואר. ואמרו"הגדול ב)ל ל, א "(שבת גלוסקאות"עתידה שתוציא  י 

מילת ע"וכלי  דוד והמלך בו! למבין  הזה המאמר טוב וכמה טובת". כשספר הדבר פירוש  ה

תתוקן האדמה שגם הקדש ברוח וראה אז, שיהיה הגדול והתקון הימים , באחרית  ישראל

ואמר ב)החל פה , יעקב "(תהלים  שבית ׁשבּת ארצך, יי ' ואדמת"רצית הסגולה עם כלומר , ְַַָ

שאמר כמו כאחד. יתוקנו ט)הקדש חסידיו "(פה, ואל עמו אל שלום  ידבר כי וגו' אשמעה

לכסלה  ישובו לפי"ואל הטעם , ואמר עוד. יחטאו ולא  בשלום הכל שיהיה הדבר מבואר .

כתוב שכן הפלא . צד על ממרומים  האור עליהם  י)שיאציל ישעו "(פה , ליראיו קרוב אך

בארצנו  כבוד הקדש ,"לשכון  רוח  הוא  וכבוד, טהור לב האלהי. העזר הוא  השם  וישועת .

ואמר אלהים . מכתב יא-יב)והיא פה אמת"(תהלים  נשקו. ושלום צדק נפגשו ואמת  חסד

נשקף  משמים  וצדק תצמח בטבעה "מארץ הנפש  שבהיות  הללו המליצות  נפלאים  וכמה .

בחסד  כי  ואמת , חסד נפגשו הנה שקר. [היא] הסכלות  דרך כי  אמת. שהיא  לחכמה נוטה

כדרך ושלום. צדק נשקו הנה הלב. על זורח  הצדק אור בהיות וכן  כן. יהיה (תהליםעליון

יא) בשלום"כט, עמו את  יברך ע"יי ' כי שאמר". וכמו שלום . האדם  יהיה הצדק תהלים"(עי  פ

ט) לכסלה "פט, ישובו ואל חסידיו ואל עמו אל שלום יי' ידבר הכל,"כי  עיקר השלום  כי  .

אח  למעלה. שפרשנו ירמיה וכדברי  חטא . אין ""ואז ואמר הדבר  פירש  תצמח כ מארץ ."אמת 

אז  כי  רע. הלב יצר היות בעבור שקר, מחשבת  צומחת  שהנפש  עתה שהוא כמו לא כלומר

מכתב  האלהי  האור עליה תחול וכן החכמה. אל בטבע הכחות שיטו והוא תצמח . אמת

" זה ועל נשקף אלהים . משמים  כדרך"צדק יא). לו, וצדקתך "(תהלים ליודעיך חסדך משוך

לב  תקון"לישרי  שהזכיר ואחרי זו. אל זו דומות והמליצות  ממרומים. טהור משך והוא  .

ואמר הארץ. תקון הזכיר יג )הנפשות פה, יבולה "(תהלים  תתן  וארצנו הטוב יתן יי' ,"גם 

בתורה מפורש  וכן בקצרה. רמזתי והנה למעלה. מג )וכמבואר לב, אדמתו "(דברים וכפר

אבל "עמו  בדרושים. להאריך פה באתי ולא והבן. הכל, אחרית שהוא  השירה חתם  ובו .

הקדש , בספרי  הכתובות  המליצות  תסובינה שעליהן  וקבועים , נאמנים כללים ליסד מגמתי

" שם ו חכמה בהוראת  ובארח חכם"" הדעת  בשקול נאמנות , בראיות  יסדתים והנה וכיוצא . "

והנביאים . התורה ממליצֹות  ישרות, סמוכות  להם ועשיתי  לדחותם. אפשר שאי  ְִִשכל,

ודברים ראיות הרבה יש  ועוד אפניו. על דבור דבר כסף, במשכיות זהב תפוחי וכולם

חפץ: דברי  השואלת  הנפש על להקל קצרה, בדרך בחרתי  אמנם  הענין . וללבן לברר נכבדים
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י חלון 

ÔÓ שהיא האדם. בלב החכמה המצא יוקר תשכיל הנפש, חכמת  בעקרי שיסדנו הכללים

הקדש .שמירה "ה  בספרי הכתובה ה 104" שהוא בה, ההנהגה בתורה.מעשה "וקושי  הכתוב "

עקלקלות , ארחות  על הכחות  תבנית לצייר החל ומנעוריו רע, הלב יצר היות  בעבור זה וכל

בכחות שתלוים  אלו הן והעונות. החטאים טעמי וטעמה הרעים. בדרכים הגויה ְְִַַָָָוהורגלה

אלו  הן  וכיוצא; והמחולות והשחוק, והמשגל, והסביאה, הזוללות , כמו בגויה, הפעולות 

אלו  והן וכיוצא ; וקנאה, כעס, לב, וגבה גאון, הגאה, כמו במדות הפועלות בכחות התלוים

התפעל  הלב והנה למעלה. כמבואר החיים, בעלי  שאר בנפש  כדמותן שאין בכחות  התלוים

דרכי בו לצייר כן אחר וקשה החלמיש. אבני כמו והם חזק לטבע בו ונעשו אלו מכל

ר  זה. בענין אדם  בני  בין גדול הבדל שיש שתדע , וצריך בלב."החכמה. האמת ציור בענין ל

דרך  על שניהם התאמצו שלא בעבור לבד לא זולתו. על יכבד לציירו, אחד על שנקל ומה

יהיה  אם  גם אבל הטובים . הציורים  מצפוני ולהוציא לגלות  הרוח  במעדר לעדור אחד,

הטעם אין  וכן  השני . על שיקל מה האחד על שיכבד להיות  יוכל בשתיהן, שוה ההתאמצות

רב  בין פה הדבר אין  כי  למעלה. כמבואר אצילותן, מתחלת עצמן  הכחות  הבדלי בעבור

לגלות יוכל לא לפעמים  המעט, בעל כי הבדל. יש  שהוא  מה כפי הכח בהגלות אבל למעט .

שימהר  להפך, ולפעמים  בו. הנטוע  הרב החלק ההיא  בעת יוציא הרב, ובעל לו. שיש  המעט 

ואעפ  הרב. בעל על ויכבד הפועל, אל שבקרבו מה להוציא  עליו ויקל המעט שהם"בעל י 

מן מתפעל האדם  גוף כי הגוף. בתכונת  תלוי הזה ההבדל ואולם אחד. דרך על מתאמצים

וממנו  בתחלה. ההתפעלות מקבל הראשונה המתכונת הוא  הלב ואבר הנפשיות . הכחות 

ואם למעלה. כמבואר צבאו, בתוך כמלך הוא כי  הגוף, אברי  לשאר ההתפעליות תוצאות 

דרכים על הם הגויות  ותכונת האברים . שאר ממנו יתפעלו לא הנפש, מכח הלב יתפעל לא 

המראה  מן  בשטחיותו, שתראה כמו מספר. לאין  ביניהן  והתחלפיות מזגים  יש כי  רבים .

כמו  בתכונתו וכן  אלו. כל מספר כן  אדם , בני שכמספר והתנועות . והקול והקומה והתאר

וכבר  והתמזגם. והתערבם  אחד, כל ושעור אחד כל משקל והאיכיות , והלחיות והחום הקור

אליו. לחקור צריכין אנו ואין  בזה עסק לנו ואין  הרפואה. ובעלי הטבע  חכמי  זה על דברו

רוב  וכפי הכחות. מן  המתפעלים הם והאיכיות, הלחיות המזגים שאלה להודיע ֵרק

היבשים שהעצים  כמו הלב. במחשבת  ומהירותו ההוא  הציור תגבורת  עוצם כן  ההתפעלות,

יתפעל  הקרח ממנו. להתפעל יתאחרו והלחים בם, הבוערת האש  מכח להתפעל ַממהרים 

ומנהגו  דרכו כפי אחד כל יתפעל הטבעיים , כל וכן  השמש. מאור הערפל הגשם . ממי

יתחלפו  והמזגים שהן . מה כפי  הנפשיות  הכחות  מן יתפעלו האדם מזגי  כן  ידועות. מכחות

התחלפות וכפי  בהן. וכיוצא  והמנהגים  והאוירים  המזונות  וכפי  המולידים. האבות  טבע  כפי

מוכנים שמזגיו אדם  יש כי  ממנה. נליזתה או החכמה, אל הנפש  הכשר התחלף המזגים 

וכיוצא. העצלה מקרירות  ויש הנקימה. ומחום  הגאוה, מלהב הכעס , מאש להתפעל ביותר

ו104. ד, לדברים  רש"י עיין
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יכבד  ולאחר והסליחה. הענוה ומדת הרצון מדת ולצייר להתפעל ביותר אליו קשה והנה

יקבלו  בנקל ולא  ומעטים . קלים מאלו, להתפעל המוכנים המזגים כי  הזריזות. מדת לצייר

ההפוך. ולצייר עליו ההמשל קושי כן  המזג, הכנת רוב וכפי מהן. התפעלות 

‰�‰Â יצירתו ואיך ומצבו. האדם תכונת טוב בשכל לפלס  דעת, של רבים דברים בזה יש 

המזגים מן קצת  והכין  חקר, לה שאין בחכמה יצרו יתברך, הבורא  מאת נפלאה בכוונה

תמיד  מתחלף והדבר ההתפעליות . קושי וקצתן  הגופות, בכל ההתפעליות קלי המקבלים

בכל  ההתפעלות  קלת היא  שכמעט  הנשים , מחמדת  המזג  התפעלות כמו למעט. רב בין 

ו  המין. לקיום  הכרחית שהיא בעבור לבדו "הגופות, האדם היות טוב יח)"לא  ב, .(בראשית 

בנשים , מהדבק נמנעים אדם  בני רוב היו ההתפעלות, קל זה בענין  המזג  שהיה ולולי

רוב  מדת  פחיתות ובעבור וכיוצא, הבנים  ולגידול הבית לפרנסת  והטורח העול בעבור

התפעלות מקבל ועצל כנרדם  להיות עצמו, הזה המזג הוכן אחר ובצד בהן. וכיוצא הנשים ,

שהן ולמשתה, למאכל המתעורר כח  כמו לא  ברצונו. בעליו שיעירהו עד ער ואינו החמדה.

מחסור  למלאת  בעליהם  ומכריחים  ידועות , לשעות  מעצמן  הגוף ערים  לקיום  שהן לפי  ם .

רבים היו בעליהן , ברצון רק לגוף מצירים  היו לא ואילו ומשקה. מאכל מבלעדי  יעמוד שלא

העליונה  והכוונה העולם . מן להפטר כדי צמא  וצחה רעב מתי  הצרות בעתות  אדם  מבני

הוטבע ולכן  זה. לפני תתפרד ולא  פקודתה. יום עד גופה עם  מחוברת הנפש שתהיה היא

למלאת ויכריחום  בעליהם  ברצון  שלא גם והצמא  הרעב מן  המזגים שיתפעלו הגופות בכל

בעתות עליו רבה האדם  צרת  היתה הנשים , חמדת  בענין כן  היה ואם  מחסורם .

כן ובעבור מחסורו. למלאות בידו היה ולא הגון , שאינו ובזמן בעונתו שלא  ההתפעליות 

יקרה  אם  גם בעליו. מרצון יפעל שלא עת כל רב, זמן  אפילו נרדם  שיהיה הזה המזג מטבע

להעביר  האדם  בכח  הושם שתעוררהו, נגדו הנצבת מתמונה ברצון, שלא התפעליות לו

ז  שאמרו כמו ומחסור. חולשה עוד ירגיש לא  כן  עושה ואם  נרדם . ולשומו ל "התפעליותו

א) קז, שבע"(סנהדרין ומרעיבו רעב, משביעו באדם . יש קטן מן"אבר המתפעל והמזג .

שינה. מבלעדי חיים בעלי גוף שיתקיים  אפשר שאי בעבור הגופות . בכל הכרחית השינה

שבארנו  וכדרך צרתו, בעת בעצמו חובל היה האדם, לרצון מסור הזה ההתפעלות  היה ואם 

שימהר  הזה במזג הוטבע  והצמאון , הרעבון  צער כמו איננו היקיצה שצער ולפי למעלה.

שאמרו  וכמו מדעתו. שלא בין מדעתו בין  אוחזתו השינה כי  אדם . של רצונו נגד מעשהו

א)ל"ז  טו, שוא.(נדרים  שבועת  משום  אותו מלקין לילות וג' ימים  ג' לישן  שלא שהנשבע 

חיים בעלי שאר בנפשות שכדמותן הנפשיות , הכחות כל בין ובמעט ברב הענין הולך וכן

מאחרות , וקצתם  ממהרות  קצתם  ממנו. מתפעלות ולהיות  מזגים ואחד אחד לכל שהוכן 

מהן שדברנו הכרחיות בהתפעליות  אפילו שוין. אינן  המזגים  כי  הגופות נבדלים  ובהן

מן המתפעלת הלחה משקל בעבור יותר, עוד ממהרות שבקצתן  הגויות, נבדלים  למעלה,

מה  לצייר האדם מבני לקצת  שנקל מזה ויוצא מהתפעל. מעט מאחרות  ובקצתן  הכח ,

הבדל  שיש  מזה ותבין  מזגו. בטבע  אם כי  בבחירתו, עליו עצמו עזר לא לאחרים. שיכבד
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ממנו, שיצאו השרש  כפי  הכל ומשפחה, משפחה ומדינה, מדינה לגוי, גוי ובין לעם, עם  בין 

זה  ומטעם  עליהן . שהורגלו והמנהגים  המזונות  ומזגי בה, ששוכנים המדינה אויר ומזג

בעבור הארץ, גויי  מכל יותר החכמה אל ישראל בני  גויות ומקורם ,(צאתם)הכׁשר [מוצאם ] ְֵֶ

נקראו לכן הקדושים . האבות  ה'. סגולת  נבחר מזרע  כא)שהיה ב, אמת"(ירמיה  כלומר "זרע .

ע והנביא  אמת . דרכי אל מוכשר ואמר"זרע  דורו בני  קלקול כשראה תמה כא)ה ב, (ירמיה 

נכריה?" הגפן סורי לי נהפכת  ואיך אמת , זרע כולו שורק נטעתיך קרה "ואנכי  איך כלומר .

להתפעל  בטבעו אמת  זרע ומטעיכם השקר. אל במאד נטיתם  כי הטבע? נגד שהוא דבר לכם

אמר וכן  הרעים. מדברים  התפעליותו ּולאחר הטוב, ד)מדרך נח, מרחם"(תהלים  רשעים זורו ְֵַ

כזב  דוברי  מבטן התורה "תעו שצותה מה הוא  לזה והנוגע  ממנו. שנתהוו המזג  רוע בעבור .

ישראל. לבני  המאכלים ט)בעניני  יא, תאכלו "(ויקרא זה ד)"את תאכלו "(יא, לא זה וכן"את .

חכמתו  בסוד שהן  באלה וכיוצא והיולדות , והדוה והזיבה והקרי  והצרעת הטומאות בעניני

הכתוב אמר זאת ובכל חקים . כולם ואצלנו מג )העליונה, יא, בם"(ויקרא ואמרו "ונטמתם . ְְִֵֶ

א)ל"ז  לט, בם"(יומא וסוד "ונטמ ּתם הדברים עיקרי ויודע  מבין  והנפשות הגופות  יוצר כי  . ְְִֶַ

אע באלו. אלו הענינים  תלויין ואיך והמזגים , מסכלין"הטבע  שאנו לקוצר 105פ הענינים  אלו

אע ואולם  ידינו. ותחת עינינו נגד שהוא מה להבין  מסכלין  שאנו כמו שבקצת"דעתנו, פ

במציאות אדם גוף אין  מקום  מכל הטוב, אל מעוטה והכנה הרע, אל גדולה הכנה גופות 

בעצת מלכותו ינהיג ואם שירצה. דרך באיזו לבחור הממשלה, כח נפשו בטבע  הוטבע שלא

כל  על למשול בעצמו כח ימצא וכיוצא , והבינה השכל שהן בו, היועצים ובעזרת החכמה

שאין כחות ולצייר מהן, להתפעל בגוף גדולה הכנה כנגדן שיש  הכחות  ולכבוש  כחותיו;

ותתפעל  ההכנה קלות  כנגדו יתחדש כן הציור, רוב וכפי  מהן. להתפעל גדולה הכנה בגופו

לקבל "אח  והוכנו לחיותן  שיבשו עד הרבה, האש בהן  שאחזה הלחים העצים כמו מהרה. כ

והשכל  למעלה. כמבואר מאד  הדבר קשה הענין שבתחלת אלא  מהרה. ידלקּו שאז האש ְִָכח 

ה'.הי וישר צדיק כי אלהיו. מאת  האדם  ּתגמּול כן וקלותו, הדבר קשיות  שכפי מורה ְַשר

ה )וכדתנן אגרא "(אבות , צערא לפום  אומר הא  הא  רחב."בן ענין  כולל הזה הקצר והמאמר .

להתגבר  בו טעמו עמד ואם בו. שהחל מה האדם על יקל כן וההתלמדות ההרגל רוב וכפי

האלהי , העזר אליו יתלוה באחרית הנה רוחו, חזקת כפי  טוב לצייר רוחו ואמץ יום, יום 

ז  לחכמינו ומצאתי  למעלה. כמבואר שאמרו"הכל ו')ל פרק  נתן, דר' עקיבא (אבות  ר' על

אם וחומר, קל ודן רושם . בו ועשו החלמיש צור על שנטפו מים ראה תלמודו שבתחלת 

נפלא  והדמוי בלבו. רושם התורה שתעשה שכן כל בחלמיש , רשמו הימים  ברוב המים טפי 

שאמר כמו למים  נמשלת התורה כי  א)מאד. נה, למים"(ישעיה לכו צמא  כל נמשל "הוי  והלב .

על  הרך שיתגבר בחלמיש , רושם  יעשו שהמים הדבר שקשה וכמו למעלה. כמבואר לאבן 

ואח  רב הרגל שצריך אלא  האדם . בלב התורה דברי  שירשמו קשה כן  הדבר,"הקשה; יקל כ

ברורים: והדברים בחלמיש . ירשמו הזמן ברוב המים  שטפי  כמו

מבינים105. אנו אין 
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יא  חלון 

¯·Îבחירי הוא כן ובעבור הפוכי -הכחות. וכל הכחות  כל כוללת  האדם נפש כי  בארנו

ואל  והמשפט. העת  כפי  ממנו, ההפוך בכח ופעם ידוע  בכח נוהג להיות  צריך פעם במנהגיו,

השקר  תאמר כאילו עצמיות . כחות לא העדרים הם הכחות  שהפוכי לחשוב, ברוחך ְִֵֶתבהל

וכיוצא  הגאוה, העדר והענוה החכמה, העדר והסכלות הצדק, העדר והרשעה האמת , העדר

העדר  האחד ואין האדם. בנפש במציאות כולם והפוכיהן  הכחות  אלא  כן. הדבר אין בזה.

" בתאר נתארהו זה בעבור לא  עליה, ומתגבר גאותו רוח  הכובש  כי  וכן106."עניו השני .

" נתארהו זה בעבור לא  עליה, ומתגבר סכלותו עצמו "חכםהכובש בפני  ציור הענוה כי .

ציורים שני  והשקר האמת  וכן  הסכלות . כמו עצמו בפני  ציור החכמה וכן  הגאוה. כמו

לדעת אתה צריך שנגדו, הציור העדר שהוא עליו חושב שאתה והציור כולם . וכן  פרטים,

עומד  עצמי  ציור שהוא לך יתברר ואז וגבורתו. כחו יגלה בה וימשול בנפש  יתרחב שאם

זה. מציור הנמשכות  גדולות  פעולות לפעול ומתפשט רבים, וענפים סעיפים וכולל בעצמו,

" תאר ענין ואין  העדר. רק איננו אם  להיות יתכן שלא  הקדשעניו מה בספרי  הכתוב "

על  יכוהו ואם ובשפלות . בבזיון מרגיש  שאינו חלוש-המזג הפתי ענין  ולתפארת, לתהלה

בענוה  ולתארו לכנותו שאין  השה, למנהג  דומה בזה מנהגו כי  שותק. הוא  ויבזוהו הלחי 

כח  ממנה נעדרה כי  בטבע , מרגשת שאינה הבהמה ענין  כי בזיון. מיני  כל סבלו בעבור

והרוממות , הכבוד מן  נפעל שאינו חלוש -המזג , העצל הפתי  אליהן  וקרוב והגאוה. הכבוד

הנכבדים הציורים בעל הוא הקדש, בספרי הכתוב הענין  אבל הגאוה. כח  נעדר כמו והוא 

מאד  נפלא  ענין והוא  בדעתו, הענוה ציור בו שהתגבר אלא  והדר, ועוז כבוד מלאה ונפשו

ז  לחכמינו שמצאתי מה אכתוב אך לבארו. המקום  פה בפסוק"אין  בספרי  ג )ל יב, (במדבר

מאד " עניו משה ז "והאיש אמרו ."" תל, בגופו? עניו ז)ל"יכול לד, מאה (דברים  בן 'ומשה

א  לחה'. נס ולא  עינו כהתה לא  במותו שנה ת"ועשרים  מה בדעתו "כ עניו? [עכ ל ל].""

וזהו  הענוה? כח  ציור בו שהיה לא  עלבון , מרגיש בלתי  בטבעו שהיה תאמר שמא  כלומר

בגופו " ואע"עניו והבזיון. הכבוד מן מתפעל ובלתי  מתמוטט  גופו מזג  שהיה אפשר ". שאי פ

בלדתו עליו העידה התורה שהרי  כן , ב)לומר ב, הוא "(שמות טוב כי  אותו וספרה "ותרא .

ישראל  מבני  איש מכה מצרי  איש כשראה שבילדותו הרב, והרגשו לבבו, גבורת  מגודל

ואח  המצרי. את  והרג מאד וזה "התפעל שגרשום. הרבים הרועים נגד יתרו בנות  הציל כ

על  שנעשו והנפלאות  הגבורות  לומר צריך ואין  והדר. ועוז גבורה בעל בטבעו שהיה אות 

אח  כן"ידו לולי כי בטבעו. הגדולה הכנתו על כולם  המורות  הים , ועל ובמדבר במצרים כ

דברה  ׁשּבעת  לטעות נוכל זאת בכל שאפשר. מה בתכלית  האלהי העזר עמו התחבר ְֵֶלא 

הזקנים ודרך שנה, משמונים יותר היה כי מרגיש, היה לא כחו תש כבר עליו ואהרן  מרים

נפשם מכחות  עוד יתפעלו לא  ואז כחותיהם. ויאספו פתאום החולשה עליהם  שתגבר

י "א106. בפרק  הגאוה שתאר  ישרים" "מסילת הגדרות לפי ברור  רגיל )זה יהודי על מדובר "ענוה"(שם  ותאר 
כב חסידות)בפרק  למחלקת שייך  (שם
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ואע כמקדם . טעית"הגדולות אולי  גדולות. מלחמת ונלחם  ועוג סיחון  את הרג כן שאחרי פ

ז  אליהו על יי ' רוח שנחה כדרך שעה, לפי  הפלא  צד על זה שהיה מו)"(מל ל"לומר יח, א

התפעל  לא ולכן הזקנים  כדרך חלש  היה העתים ובשאר אחאב, לפני לרוץ מתניו לשנס 

נאמר כבר אמרו ולכן ואהרן. מרים ז)מדברי  לד, במותו "(דברים  שנה ועשרים  מאה בן  ומשה

ליחה  נס ולא עינו כהתה בכחו "לא היה מותו יום  ועד זקנים . מנהג  בו היה שלא  ללמדנו .

וא  קיימת. וליחה רואה עין  ""וגבורתו, שנאמר זה עניו כ משה שהיה "והאיש  כלומר בדעתו. ,

הגדלות בתכלית הענוה ציור בו ונגלה קבועה. בדעת בלבו החכמה והיתה ותמים , לב חכם 

אשר  אדם כל מענות  אצילותה בתחלת גדולה יותר היה ענותו וכח  עת. בכל בה ְַַָוהשתמש 

ובדבריהם! בחכמים  שבחר ברוך האדמה. פני  על

‰�‰Âואין האמת. כח וכנגדו השקר כח  כמו הכחות . בכל הוא  כן  זה בענין  שהוא  כמו

האמת , ציור בו שמצטייר ומי בעצמותו. מתפשט מיוחד כח אחד כל אלא  השני. העדר האחד

וכענין האמת. לבחור כדי והכל הרבה וסובל מהן. יפרד לא אמת , מחשבות  בקרבו תגבר

ז  א)ל"שאמרו צז, משקר.(סנהדרין הוה לא  עלמא חללי כל ליה יהיבנא אילו אחד חכם על

משקר  שקר, מחשבת  בקרבו ותגבר שקר, דבר לכל שמח הוא  השקר, בו שהצטייר מי ולהיפך

לבזיונות שקרו יביאהו אפילו מזה ויותר כלל. תועלת מהן  תגיעהו שלא  בדברים  אפילו

שקרו  להסתיר לו אפשר אי וכמעט השקר, כח הרע  מיצרו כמוכרח [הוא] הנה ולסכנות,

והשנאה, האהבה בכחות  וכן לרע. הן לטוב הן  הפנימי , הציור המ ׁשל כפי  והכל ְֵֶולהעלימהו.

העדרים . לא פרטיות כחות  שכולם ודומיהן. והרצון  הכעס בכחות וכן השני . העדר האחד אין

כללים , להציע  רק כונתי ואין  מאד. העבודה תגדל כי הכחות , פרטיות  לבאר אאריך לא ואני

מבואר: הבלתי על המבואר מן  יקיש והמשכיל בשתים . או במשל הכונה ולבאר

יב  חלון

ÔÎÂהנטוע התאר כח  בעבור התוארים  מן בתואר האדם  יתואר שלא  שני, בחדר בארנו

הכח, מטע בעבור בו מתואר היה אם  כי כחו. כפי התנהגו בעבור אלא  כל 107בנפש  יהיו

כל  מכחות כלולים  הנפשות  שכל למעלה שיסדנו הכלל לפי התוארים  בכל שוין אדם  בני 

וסכל, חכם  כמו הפוכים . תארים בשני  אחד אדם  לתאר ראוי יהיה וכן בראשית . מעשה

והפוכי-הכחות . הכחות כל נטועות  נפש  שבכל למעלה יסדנו שהרי וגאה. עניו ורשע , צדיק

על  כולן  ולרע, לטוב הקדש בספרי אדם בני תארי שתמצא  זה אבל גמורה. סכלות זה וכל

והסכמתו, בלב הציור רוב שכפי המושל. הפנימי הציור כפי  כלומר התואר, כפי ההנהגה

יראת בעבור הן בלבו, החכמה מדת  שהצטיירה מי  ולכן  פיו. על וההנהגה המעשה רוב כן

יתואר  החכמה תורהו כאשר מנהגיו כל נוהג והוא  האלהי , ועזר הלב טהרת  בעבור הן  ה'.

" "חכםבתאר או לב " בצדק."חכם מנהגיו בכל ונוהג  הצדק. מדת בלבו שהצטיירה מי .

פוטנציאל 107. יכולת,
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" בתאר ""צדיק יתואר תאר וכן ""ישר . ותאר "תמים. "עניו " "רחום" בהן ."חנון" כיוצא  וכל .

בו  שהתגבר הציור אותו כפי להקרא  נכון אז בלב, ידוע שעור עד הציור תגבורת על כולם

כל  משקל יודע  לבדו והשם ולשערו. להגבילו האדם על קשה זה ודבר לרע . הן  לטוב הן

כדרך יקרא. שמות לכולם והוא  ותעצומו. גדלו ב-ג )ציור, לא, בשם"(שמות קראתי ראה

ובדעת ובתבונה בחכמה אלהים רוח אותו ואמלא וכו' אורי בן  ידעתיו "בצלאל כלומר .

ב  הוא כי ובדעת . בתבונה בחכמה האלהי העזר לקבל בלבו נכון הכח "שהוא  משקל יודע ה

כמה  יודע והוא בלב, הצטייר שיעור איזו עד יודע הוא אצילותה. מתחלת זה שבנפש

אמר  זה ועל שלשתן. מסכל והאדם התוארים . מן  בתאר להתבאר הראוי הנכון  השעור

ז)"(שמו טז, ללבב "א יראה ויי ' לעינים יראה האדם בני"כי  דברת  על פה מדברים  אנו ואין .

על 108אדם הדבור אבל רוחם . על העולה כפי ולרע לטוב תוארים המתארים  ההמון , ושפת

בני תארי  לתאר היודע עליון , אלהים  אמרות והן בנבואה, שנכתבו הקדש  כתבי מליצות 

הציורים על מיוסדים הקדש , בספרי הנמצאים שכל והודעתיך באמת. שהן  מה כפי אדם 

תאר  שבין  ההבדלים לך לבאר הנה תקוה ולא  במעשיו. כפיהן  נוהג שהאדם בלב, המושלים 

בעז  במקומו דבר כל ויתבאר ארוכים הדברים כי  ה:"לתאר.

יג  חלון 

„ÂÚÂ לא הנה הכחות . מכל כלולה נפש כל שבהיות  מאליו. מתבאר והוא  אחד כלל

לעד  ממנה תחתיתפרדו שהן הדברים כמו והפרוד, החלקים  בעלת  העליונה הנפש  אין  כי  .

אבל  בהחלט. מנפשו סרה הגאוה שכח [לומר] נרצה לא  עניו. פלוני  כשנאמר ולכן השמש.

כח  להסיר הנפש  על שליט אין  כי הגאה. בנפש  קשורה שהיא כמו בה, קשורה היא  גם 

כח  ימצא  הנה להתגאות, ורוצה מדרכו העניו ובשוב בטבעה. בה הן כי  בהחלט, מכחותיה

בכל  שאין למעלה, שבארנו ממה נלמד זה ודבר ממנו. הוסרה שלא אות וזה בנפשו הגאוה

בכח  פעם  החכמה. לתשמישי בה הכרחיות  וכולן בהחלט, רעה שהיא אחת  גם הנפש  כחות 

והיא  בהחלט , אחד כח  פעולת לבטל האדם ביכולת  היה אם בצע  ומה בהפוכו. פעם זה,

החכמה  דרכי  ורוב המושלים, הציורים  בענין הוא ההבדל אבל הטוב? למעשה לו צריכה

הדעות וצחות  הבינה כח  ורוחב עליהן, הבנוי השכל כח ומהירות  בה, האסופות שבנפש

נפשות על המשוך חסד של וחוט  האלהי  העזר כולם  ועל הציור. להמשל כולם העוזרים

הששי: החדר בדברי ואתחיל הזה. החדר לדברי גבול אשים ובזה היודעים.

0

יח 108. ג, קהלת ע"פ מליצה
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הששי  החדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ „

‚ÂÒ ˙Á˙ ‡Â‰˘ ÏÎ˘ ÁÈÎÂÈ .ÌÏÂÚ· ÂÚ„Â� Í¯„ ‰ÊÈ‡ ÏÚÂ .‰ÓÎÁ‰ ˙Â˜Á Ì‰ ‰Ó ¯‡·È

˙È˘Â�‡ ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ .˙È‰Ï‡ [‡È‰] ‰ÓÎÁ ÏÎ .‰�È·‰Â ÏÎ˘‰ È˙ÙÂÓ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ ‰ÓÎÁ‰

„ÂÒÈ '‰ ˙‡¯È .‰ÓÎÁ‰ È˜Á Ï·˜Ï Â‰ÁÈ¯Î˙ Ì„‡‰ ˘Ù�· ‰ÚÂË�‰ ˙Ú„‰ .ÏÏÎ ˙Â‡ÈˆÓ·

˙Â�Â˘Ï ÔÈ· Ï„·‰ .˘�ÂÚ ˙‡¯È .˙ÂÓÓÂ¯ ˙‡¯È .ÌÈ�ÈÓ ‰ÓÎÏ ˙˜ÏÁ� ‰‡¯È‰ .‰ÓÎÁ‰

" Â‰Ó .‰‡¯È Ï˘ÂÈ�ÈÚ· ÌÎÁ"" Â‰Ó .ÂÈ�Ù „‚� ÔÂ·�"Ô‰· ·˙Î�˘ ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ ‡È·È .

" ˙ˆÈÏÓÂÈ�ÈÚ· ÌÎÁ".„ÒÈ˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÎ Ì¯‡·È .

א  חלון

¯·Îהמנהגים ואין  החכמה. היא  דבר בכל הישרה שההנהגה השני בחדר בארנו

לפי ימצאום. לא  בה הנטועים  והמדע  והבינה השכל כח  כי מנפשו, לאדם  נודעים הישרים 

וממוצא  ית'. הכל ליוצר זולתי  נודעת  ואיננה הנפשיות . הכחות  מן  נשגבת החכמה שדעת

" בשם הקדש  בספרי  המתוארים  הענינים  שכל תשכיל משכל "חכמה דבר מעולם  נבעו לא  ,

ב  השם  מן הוא חכמה כל מקור אבל ומדעתם. משכלם נשגבת שהיא אחר אדם  ה."בני

המופת מדרך נשגב מקומה, את ידע הוא רבים; דרכים בין  החכמה דרך הבין  לבדו הוא 

ע הראשון אדם  כפו ליציר הודיעה ומראשית  ובצביונו."המדעי. בקומתו נברא  כי לא 109ה.

ב  השם  בו נפח בהבראו אך ובבינתו. בשכלו חקר ולא  מרב מלאה "למד חיים , נשמת ה

עשויות החכמה נושאי שהן הרבות נפשו כחות  והיו פלא . בדרך וזה ודעת . תבונה חכמה

תצייר  לבו כי למשמעתה, וסרים החכמה בדרכי חפצים בטבעיהן  להיות אלהים במעשה

ב  השם מפי  ונצטוה החמישי . בחדר שכתבנו וכמו טוב והכל "רק ידועות, מצות על ה

והמשפטים החקים  מן וכמה ה', רוח  בו עבר דרך איזו על ממנו נעלם  ואם בנבואה.

ב  השם מן  עניניו כל שקבל לנו גלוי  הנה ושלמדו, שהודיעו העליונים  ואח "והדרכים כ "ה.

ע אבינו לאברהם  ועבר לעבר. ושם  לשם . ונח לנח. ושת בנו. לשת  חכמתו אדם ה."מסר

בתורה נאמר ה )עליו כו, מצותי"(בראשית  משמרתי  וישמור בקולי אברהם שמע אשר עקב

ותורותי ע"חקותי אבינו אברהם  כי באמת . החכמה חקות  שהן  שהיתה ". הקבלה מלבד ה

ע הראשון  אדם כמו הפלא , צד על בנבואה ולמד האלהי  האור אליו נלוה עוד וכן"בידו ה.

ז  קדמונינו שאמרו"דעת סא)ל רבה שתי"(בראשית נעשו תורה? אבינו אברהם למד מאין

ותורה  חכמה נובעות מעיינות כשתי  משם"כליותיו קבלתו על יתר בנבואה שקבל כלומר .

עליו אומר שהכתוב אחר ה )ועבר. כו, ותורותי"(בראשית  חקותיו מצותי משמרתי  ,"וישמור

לפניו, שהיו הדורות חסידי על כן  נכתב ולא אדם , לבני  שנתנו החכמה חקי כל הכוללים 

א 109. ס, חולין
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ז  שאמרו עד הכל, ללמדם  השם  רוח בהם  עבר לא ב)ל"כי  כח, אבינו "(יומא אברהם  קיים 

תבשילין"ע עירובי וחקים ,"ה מצות קבל אופן  איזו על נתברר לא כי מסכלין . אנו זה וגם .

ב  השם  מן  ומנהגיו דרכיו כל שקבל לנו יצא כבר זאת  ובכל אותם . קיים  אופן איזו ה,"ועל

ובינתו. שכלו בחקירת  לא

ÔÎÂ. ואמתתן כבודם יספר לבנים ואב האלו, החקים  הגידו לדור דור ואילך מאברהם 

מן שקבלו כמו בצדק נוהגים  לב וחכמי קדושים  בניהם והיו במצרים , הדבר נתגלגל וכן

ע רבינו משה הנביאים  אדון  שבא  עד ""האבות . בנבואה ה, אב בחכמה, אב בתורה, "אב

א) יג, והמצוֹות(מגילה העדות בה כתובים ונאמנה. תמימה תורה הגבורה, מפי  התורה וקבל .

שאין אל דרכי ראשית  העליונה החכמה בפלס  שקולים  כולם והתורות , והמשפטים  והחקים

עליו שנאמר לעד שמו ית ' הכל מאדון  נבעו כי  וישרים  צדיקים כולם  ותכלה. קץ (דבריםלה

ד) הוא "לב, וישר צדיק עול ואין אמונה ע"אל משה לאדוננו מסר וכן פירושי". פה אל פה ה

צד  על בנבואה הכל ומגילות, ספרים  יכילום  לא  רבים דברים  ופרטיהן, ודקדוקיהן  המצוֹות

למדם כן  הכתובה, התורה להם שנתן  כמו כי  דורו. וחכמי  ליהושע  הכל מסר ומשה הפלא .

שהתורה  המדות בתורה, הכתובות  המליצות  דרכי מפתחות והודיעם  פה שבעל התורה

בעז  שיתבאר וכמו בזה, וכיוצא  בהן ""נדרשת בספר גניםה "מעין  שורש על בדברינו ."בין"

בעז  אבאר שם החכמה "כי חקי הן  הן תורות השתי  דברי והנה זה . בענין רבים  דברים  ה

המנהגים , על מיוסדים ומשפטיה חקותיה מצותיה כל כי  האדם, תורת  וזאת  העליונה.

והנוהג  במציאות . והפוך-הדבר דבר יש ואחד אחד בכל כי  האדם . לו שיבחר המנהג להורות

בכסילות . שנוהג נאמר אחר דרך על והנוהג בחכמה. שנוהג נאמר התורה דרכי  כפי 

‰�‰Âקצתן חקים. קצתן  ידוע : שם לה יש אחת וכל למחלקות, נחלקים  התורות  דברי

ואע תורות. וקצתן מצות . קצתן פקודים . קצתן  עדות. קצתן כלל "משפטים. דרך שעל פי

וכפי ממנה. יוצא  דבר אין הענינים , בכל מתפשטים החכמה דרכי  כי  עשויים, בחכמה כולם

לדבר  יוכל שהפה מה כל כוללת היא ולכן  הדרכים. שמות  מחלקות כן  הענינים מחלקות

והמשקים המאכלים  כמו בגויה. הפועלות  בכחות  התלויים במנהגים  הן  לחשוב. והלב

ושדותיו  נשיו עם האדם ומנהגי והנגיעות , והשמיעות  והראי ֹות והדבורים ְְִָוהבעילות

ועונג  והמותרים , האסורים  המאכלים זה ובכלל קניניו. ובכל ובזהבו בכספו וזיתיו, וכרמיו

שמע מקרא בהן , וכיוצא  והעריות  והטומאות הטהרות הנשים, וקחת  וצום  וענוי  ושמחה

הדבורים . בכלל שהן  וכיוצא  הבנים, ומוסר רעים  ותוכחת התורה והגיון בכורים. ומקרא

בהן , וכיוצא  שקר ומדבר אחרים  אלהים  שם ומהזכיר הרע ומלשון  הפה מנבלות וההזהר

עשה  המצוות שמנו החכמים בספרי וכתובים  בתורה מפורסמים והדברים דבר. בכל וכן

כל  כוללת וכן ומדרשים . ואגדות ובתלמוד ובברייתות במשנה ומפורשים תעשה, ולא 

והענוה  הגאוה והשנאה האהבה כמו במדות  הפועלות  בכחות התלויים המנהגים

בהן וכיוצא  ערף, והקשאת היראה והעזות  הבושת  והסליחה הנקמה והרחמים האכזריות

מהחטאים ולהתבייש  זולתינו, לפשעי ולסלוח  העניים על ולרחם  ריעים  אהבת  כמו לרוב.



הראשון  הבית  - נעול גן 162

ב  השם  את  על "ולירוא  ומלהתגאות בלבבינו אחים מלשנוא  ולהזהר בזה. וכיוצא ה

העתים כפי ומשתנים במאד מתפשטים  שהן בזה. וכיוצא לנטור ולא  לקום שלא זולתינו,

בדעות , הפועלות בכחות התלויים  המנהגים  כל כוללת  וכן  חכמה. בדרך והכל והמקבלים

להשכיל  ה', ביראת  להבין  השומר, בכח ולשומרה וללמדה ותורה החכמה דברי  ציור כמו

" לדעת  אלהיםבאמיתו, והשוא.דעת  והשקר הסכלות מציורי  ולהזהר בזה. וכיוצא  "

וכיוצא  רעות  ותחבולות  רעות ערמות להמציא ומהשכיל ועבירה, הבל בדברי ומהתבונן 

ישראל זמירות  נעים  שאמר כמו לחכמה קץ אין והנה צו)באלה. קיט, תכלה "(תהלים לכל

מאד  מצותך רחבה קץ מרבו,"ראיתי שקבל רב מפי  באמונה האלה החקים  שמקבל ומי  .

הוא  בלבו, נצורות והן  שבנפשו השומר כח  אל והביאם מסיני , למשה הלכה עד מרבו ורבו

" בשם הקדש בספרי  יקרא  קבלתו, כפי  ינהג  ואם חכמה. שקבל "חכםהאיש  או לב " ."חכם 

הגדולות , וההבטחות הברכות הטובים והמהללים היקרות המליצות  כל נאמרו ועליו

כמו החכמים . את בהן הנביאים שהבטיחו שברכו יג )שהללו ג , מצא "(משלי אדם אשרי 

וגו'.חכמה  יד)" יג, חיים"(שם מקור חכם כו)."תורת  כח, ימלט "(שם הוא בחכמה ."והולך

מן נמשכים כולם  והמדומות  האמתיות ההצלחות  וכל והכבוד והעושר שהחיים ואמרו

כמו בחכמים. ודבקים  טז)החכמה, ג, וכבוד "(שם  עשר בשמאלה בימינה, ימים (שם."ארך

יא) חיים"ט, שנות  לך ויוסיפו ימיך, ירבו בי חכמי"כי ואחריהן רבות . באלה וכיוצא .

ז  והתלמוד ולקיימה."המשנה ללמדה החכמה על מזהירים אחדים ודברים  אחד פה כולם ל

ולא  שקר וארח סכלות הוא  לה המנגד וכל באמת. החכמה היא  לבדה ה' שתורת ידעו כי

חכמה  דבר שיסתעף אפשר אי  כי  כלל. בחכמה זולתייתואר במופת, ומשכלו האדם מבינת

שיתבאר. וכמו במקרה

ÔÎÏÂ" שם  "חכםכשהזכירו או הלשוןחכמה " ביסודות המבין על סמכו בדבריהם  "

בני מהתבוננות המסתעפים הדברים מן  דבר סובלת הזאת המלה שאין היודע  הזה, הקדוש

וכל  הפלוסופים  כל יהיו ואם  לבד. האלהיים  הענינים זולתי וחקירתם , ומהשכלתם האדם 

מכריע שניה, בכף ישראל חכמי  שבכל והקטן המאזנים, בכף מלכותם  בכל הגוים  חכמי

לא  והתפלספותם , חקירותם בכל הפלוסופים  מן הרב ההמון  כי בחכמה. כולם את  הוא 

האחד  שיכשר מה במבוכה, אצלם  ישארו הדברים וכל לעולם. חכמה דבר ימצאו ולא מצאו

במופת . דעת  מהם  האחד יברר ולא השני , עמל 110יפסל בלי  דעותיו קבל מישראל והחכם

והיודע דרכה המבין ישראל אלהי  הוא כולה. החכמה מאדון  החקירה ידיעת ובלי  השכל

והבן: מקומה, את 

ב  חלון 

¯Á‡ מסוג הוא  עצמה הנפש  מן החכמה דרכי  שהשגת  להבינך לי נקל הלום , עד שבאתי

חוק  לו לברר לאדם  תעמוד לא  והדעת  תעזור, לא הבינה יועיל, לא השכל הנמנעות.

בהוכחה 110.
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אפילו  אלא שהשיג. במה בלבול או טענה וערעור ספק לו ישאר שלא  עד באמת מחוקותיה

יהיה  וגם החכמה, מן אחד דבר על רק תמיד ויחקור לעיניו שינה יתן  ולא ימיו כל יבלה

יתחדשו  אך מבוקשו. תכלית  ימצא  לא  רב וחוקר משכיל אדם  שבבני גדול היותר המבין

הדבר  דעת  והוא  חפצו מקום אל לעד יגיע ולא  ויותר, יותר ובטולים  ערעורים  תמיד לו

והפוך-הדבר  דבר בו יש  בחכמה הנכלל שכל בארנו כבר הוא . כך הענין  והצעת ברור. במופת 

פקח  ועתה שקר. והשני אמת, אחד או סכלות . ושכנגדו חכמה, האחד והדרך במציאות.

כי ועקש . נפתל בהם אין מישרים, הזה בדרוש שפתי  מוצא כל כי  תבין  ואז לבבך ָעיני 

יסדנו  וכן  ספורות . בלי והן בראשית מעשה כחות  כל כוללת  האדם  נפש כי  למעלה יסדנו

המנהגים מסתעפים  הכחות שמן  ולפי והפוכי -הכחות. הכחות  נטועות האדם בנפש  כי

נפש שכחות  יסדנו וכן זו. עם  זו מריבות כחות  שתי מנהג בכל יש  הנה למעלה כמבואר

מנהג  בכל הנה בטבעו, גבול מהן לאחד שאין  ולפי השמש . תחת  מוגבלות  בלתי האדם 

וכפי למעשהו. דבר המוציא בכח  ההשתמשות כפי  להחסיר או להעדיף יש  ממנו המסתעף

הגדול  הכח בנפשו שנטוע הוא  זה ואי  זה הוא  מי נא הודיעני האלה, הנאמנות היסודות

הלב, על להעלותם  בנפש  הנטועות  הרבות הכחות כלל על להתשוטט שיוכל והחזק

הבינה  ובמאזני הדעת  בשקול לעלות  ראוים שיהיו במתכנת  ולתכנם גמור ציור ולציירם 

ימשול  מי או יסתר, מי  יעלה מי  בהם? להתנהג  ראוי כיצד במופת להבין  השכל, ובחקירת

בנפש ומסתתרות  מתעלמות  הכחות  שמרבית הודענוך ואנחנו זה? יהיה ואיך יכנע , ומי 

יכחישום . ורבים  בם, להשתמש שיכולים הם  ומעטים  פעולתם, לפעול יוצאים אינם  ורובם

מושל  והשני הנפש, בעומק ונסתר נעלם  האחד הכח ואם הרביעי . בחדר כמבואר הכל

ואשם . ידע לא והוא הנכון ? הדרך לדעת לבו בעין יתור איך מן111בטבעו, שתבין  וכמו

החמישי . בחדר שכתבנו הירח מאור המשל

מאין‰ˆ¯‰ הלב, לעיני  ומצויירות  נודעות  בכללן הכחות שתהיינה ימצא אם  גם השניה

כי המנגדות? הכחות  בין  משפטו מטה שאינו ידוע , בדרך והבוחר ביניהן , השופט  לכח  יתודע

ואע לעד. יעברום  לא ולשכלו האדם  לבינת  יש  למעלה "גבול כמבואר בזדון ההטיה שאין  פ

ה' ה ')חדר הגבול (חלון על ואולי לא . או באמת החכמה דרך השיג  אם  לו יודע  לא  מקום  מכל .ִַָ

והויכוחים הטענות מן  מהרבה מעט אם  כי אינו לעברו, יכול ולא ובינתו שכלו שעמד

הדרך  ויבחר נכון , על ביניהן שישפוט יצייר אם  גם  לגבולו. מהלאה היוצאים  וההקשים

ומאזני בפלס ומדה מדה כל לשקול והוא  הגדול העיקר נשאר עוד הדרכים, שתי מבין הישרה

המקבל. וכפי  העת כפי בה בהתנהגו יחסר ושלא  יעדיף שלא  בה, יתנהג  שיעור באיזו צדק

החכמה  חלקי  כל הנה לפניך. שאערוך המ ׁשלים  מן  שתבין כמו האדם, בכח אינו זה ָוכל

המאכלים הלכות יבין  מי  כלל. בהן  מבוא האדם  לבינת  אין  בגויה הפועלות בכחות  התלויים 

החיה  ובין  הנאכלת  והחיה והטהור הטמא בין להבדיל במופת ימצא מי  מדעתו? האסורים 

יז 111. ה, ויקרא ע "פ מליצה
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המקום וגזרות  חקים אלו כל לדג? דג בין לעוף, עוף בין  לבהמה, בהמה בין תאכל, לא אשר

ומצורע"ב  זב וטומאת  מת  טומאת  האדם. מדעת רחוקים  והטהרה הטומאה הלכות  כל ה.

אלו  גם  מטמאין . שאינן וקצתן  המטמאים, וקצתן  והשרץ. והנבלה ויולדת  ונדה קרי  ובעל

בכ  איזו לחכמים יבין מי האדם. מדעת  נעלמים ועריות נשים הלכות כל והגזרות. החקים  לל

העולה  הקרבנות מעשה דיני  כל ותורות. חקים בכלל אלו גם  מותרת? ואיזו ערוה הנשים מן 

מבינת נפלאים  כולם ופרטיהן . דיניהן  וחיצונים פנימיים והשלמים  האשם החטאת  והמנחה

גזרות כולם הכהנים  ובגדי ותפילין ציצית  ומצות שעטנז המלבושים  הלכות  כל האדם .

ב  רובם"המקום יד. במפולת ושעורה חטה לזרוע  והאיסור והאילנות  השדות  הכלאים  דיני  ה.

חג  המצות חג  ה' שבתורת  המועדים  כל ותורת  הנזיר. תורת  האדם . דעת עם  הקשר להם אין

ומי האדם . בינת מגדר יוצאים  כולם  הכפורים  ויום תרועה וזכרון הסוכות, וחג השבועות

פרטי שאר עם אסורין  ואיזו מלאכה, בעשיית מותרין  הימים מן איזו מדעתו מבין היה

והפך-הדבר. דבר הגויה, בפעלות  התלויין  השם  חקי כל דבר סוף במועדים? התלוים  המצוֹות

תקח, הזאת  האשה יטהר. וזה יטמא  זה תעשה. לא  וזה תעשה זה תאכל. לא  וזה תאכל זה

כלל. בהן  מבוא ודעתו ולבינתו האדם לשכל אין תלבש. לא וזה תלבש , זה תקח. לא וזאת 

ב  השם שהודיע בתכלית"ולולי  נעלמים  היו ודבר, דבר בכל שיש  הישרים הדרכים בנבואה ה

מוצאים היו ולא  והבינה, השכל ורבי שבהן  החוקרים מגדולי  ואפילו אדם , מבני  ההעלם 

בהן שינהגו התמידים  המנהגים  הם כי החכמה. דרכי  עיקרי  והן לעולם. לעד בחקירתם אותם

התורה  מן האלו החקים קבל שלא  ומי  החכמה. כפי ישר מהלך בהן ללכת יום , יום אדם בני 

מכונים הם כן  ובעבור כלל. ובינתו שכלו יעזרהו ולא  עקלקלות  ארחות ילך החכמים, ומן 

" בשם חכמים  המהלכים"הלכותבדברי  סוד הן כי  וכיוצא. נדה הלכות בחג . חג  הלכות  ואמרו .

ושבע שבכתב והתורה ממנו. ההפוך מהלך יש  מהלך בכל כי  האדם , בו שילך פ "הישרים

שפירשנו  וכמו הישרות . במהלכות אותנו אבות112מוליכים  מסכת ג )בפירוש  פרק שם(סוף כי ,

" חסמא בן  אלעזר ר' פרפראותשנה וגמטריאות תקופות הלכות. גופי  הן  הן  נדה ופתחי  קנין

תקופות"לחכמה  אמר כי דבריו! עמקו מאד ומה הזה! התנא דברי  החכם לחיך נמלצו וכמה .

אמת וכן עצמה. החכמה דרכי  הן  נדה ופתחי קנין כי ושמענו לחכמה, פרפראות  וגימטריאות

כמבואר  החכמה סוג  תחת זה וכל עקלקל. מהלך ישר מהלך והפוך-המנהג . מנהג  בכולן יש כי

אינן המדידה וחשבונות  וגמטריאות המאורות, ומהלכי השמים  תקופות אבל שני. בחדר

ההפוך, והחושב קבוע. ענין  מהן דבר לכל אך והפוכו. דרך הולכות  אינן  כי  החכמה. סוג תחת

שם . כמבואר ישנו. במציאות  שאינו מה ִָדמה

ÔÎÂחיי עיקר שהוא  הלחם. אל החכמה דרך המשילו שהנביאים  החמישי  בחדר בארנו

וכן ולהמתיקו. הפת  את  בהן  ללפת  נאכלין והפרפראות הנפש . חיי  החכמה דרכי  וכן  הגוף.

והיא  לנפש , להמתיקן פרפראות וצריך והגוף, היצר לטבע  לפעמים מנגדים החכמה דרכי

.112263-265 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 



ב  חלון - הששי  165החדר

כדרך רוממותו. וידיעת ה' יב)יראת ה, לא "(ישעיה  ידיו ומעשה יביטו לא יי ' פועל ואת 

כיראו  בעיניך וראה נכון. על הכל כתבתי המשנה ובפירוש  וגימטריאות. תקופות והם  "

כה. עד שבארנו והיקרים  הנאמנים הכללים רוב הקצרה, במליצתו כלל הזה האלהי התנא 

שהן הכונה חקים, בתאר האלו ההלכות בתארנו כי ותחשוב אלו בדברים  תטעה אל ואתה

ועקש . נפתל בה אין ודעת  טעם טוב שהיא  החכמה, בסוג  יכנסו ושלא טעם . בלי  חקים

משכלו  נשגבת  העליונה החכמה שסוד בעבור האדם , בערך רק כן  מתוארים אינן כי

אנו  וצריכין ובבינה. בשכל מופתים עליהן  לנו ואין קץ, בלי עד מאד ורחבה ומבינתו

ב  שהשם בעבור בחכמתו "לקבלם לנו חקק חקים  עליהן, צונו כולה, החכמה אדון  שהוא ה

" יתוארו ולכן  עליהן , להרהר רשאין אנו אין  השםהעליונה שחצבם"חקי  ית' בערכו אבל .

בלמודיות המופתים מידיעות  ונפלא נשגב יותר במדע לפניו וידוע גלוי  הכל ושחקקם,

זה  ענין  שאבאר וכמו השכל. ובמופתי  בחוש  אדם לבני  שנתבארו ומעשה מלאכה ובכל

המנהגים"בעז  חלק על אחד משל בקצרה לפניך הערכתי הנה כולם. הנביאים  מספרי ה

הגויה. בפעולת התלוים 

‰˙ÚÂ. במדות הפועלות בכחות התלוים החכמה מנהגי חלקי על שני  משל אערכה

ה' ומתורת הנפש . במציאות  ושתיהן הגאוה, מדת והפוכה הענוה. מדת לדוגמא  ואקח

תורת והנה כסילות . הגאוה ודרך חכמה. הענוה דרך כי  למדנו אמת  וחכמי  הנביאים ומספרי

קטנה  או גדולה ממשלה למשול בלבו האדם  יתאו שלא  האחד, רבים. פרטים  בה יש הענוה

ולחפוץ  וקטני -הערך העם ודלי האומללים  על לחמול מאד, בעיניו שפל שיהיה לכבודו.

גב  המעלה, בעל הוא  יהיה אם גם שפלותם. בעבור בעיניו יבוזו ולא הוקם -על.בטובתם , ר

והכל  מאד. נורא  עליון  שהוא בעבור ית ', הכל ליוצר הנביאים השאילו הזאת  המדה כי

כולם על ומשגיח וברחמים , בחסד עמהם  נוהג זה כל ועם כנגדו. נחשב מאזנים כשחק

ע דוד כשצפה ולכן ישכון . רוח ושפל דכא  את  יביט . רוח ונכה עני אל נגד "יחד. שפלותו ה

אמר ויושיעהו, מלכותו על שיגן  אליו שהתחנן  לו)מי יח, תרבני"(תהלים  כלומר "וענותך .

כי ותגדלני . תרבני והיא  הענוה, במדת נוהג  אתה כי וידעתי האמנתי  לולי  לדבר פה לי אין

טוב  בלב לשאת עלבון . לסבול הענוה מפרטי וכן כמוני . רוח ונכה עני אל להביט ממדתה

ע משה אדוננו על התורה שהעידה כמו מגדפיו. וגדופת  מחרפו ג )ה"חרפת יב, (במדבר

מאד " עניו משה ויש"והאיש הגאוה. מדת  זה כל והפוך עליו. שדברו מה לכל לבו שת ולא  ,

והמדע הבינה וכן אנושי  שכל שהוא  במה השכל אם  ראה ועתה לרעה. רבים פרטים בה

הטוב  נפשו אל לקרב בטבע חייב האדם  כי ישפוט  השכל הלא כן . יחייבו באדם  הנטועים

" לו ונאמר זולתו, יחרפהו וכאשר לה. הרע  ממנה ולדחות ודוםלה, תהלה "חכם מה ישאל .

ולנמשל  הלב. לרך מחרפי  בעיני  שאחשב גורמת היא  ביען  לנפשי . תרע  והיא בדומיה? יש 

ריק  איש  המחרף שבהיות מודה השכל ואם יותר. בעיניהם ואקל מרגשת, שאינה כבהמה

ויהיה  ריבו בעל יותר יחרף פן מדאגה עמו, ולריב דברים להשיב לא לדום , שטוב ובליעל

הקטנה  הבושה כי ממנו. הנקלה עם  בדברים שיכנס  נכבד לאיש  ראוי שאין  ידין כי  לבוז.
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אנוש המחרף אם מקום מכל הנקלה. שיקבל כלימות מאלף בערכו, תגדל הנכבד שיסבול

לשכל  ויש  חיקו אל מליצתו ולהשיב לדום. שלא טוב כי יחייב השכל ממנו, נכבד או כערכו,

שנהיה  לראשה עטרת  הענוה שעשתה מה וכן  יסודו. לאמת גדולים  ונצוחים  רבות  טענות 

דווים תמיד שנהיה וגורם  לנפש ? מזה תגיע תועלת ומה השכל ישאל בעינינו, מאד שפלים

זה  כל ולכבוד, לממשלה נתאו לבל הענוה שצוותה מה וכן  שפלותינו. בהאמנת וכאבים

ואם והכבוד. הרום  במחשבת  וישמח  יגל בטבעו האדם  לב כי  האנושי . השכל מדרך רחוק

השתרר  למען אדם  בני עם ללחום  או בחזקה, הממשלה לקחת  ראוי שאין מודה השכל

זולתו  שכל לפי ופשע, רשע  זה באופן  שההתנשאות ידין  שכל שהוא במה השכל כי ֶעליהם.

אם בחזקה זולתם  ממשלת עצמם על לקבל מתחייב טבעיהם  ואין כמוהו. חפשים  נבראו

עצומות בסכנות  עצמו להכניס לאדם  ראוי  שאין  השכל יטעון  וכן  והמנהג . הדת כפי  אינו

בפחד  ימיו יכלה כי ועוד המות. יעברהו ופתאום עובר, כצל אדם כי ההמשל, בעבור כאלו

ובמה  עלינו, זולתינו אהבת נמשיך איך לב ולשום להתבונן  השכל ירשנו מקום  מכל וברעה.

אנו  אין  השכל משפט כפי  כי ובהסכמה. ברצון עליהם שימשילונו עד בעיניהם  ִֵָנ ּכבד

ומה  והיושר. הצדק חקות על ולא  בנו, הנטועות הראשונות  המושכלות  על לא  בזה עוברים

החכמה  שגזרה ממה בהפך הכל להוכיח  במועצותיהן והבינה השכל שיביאו הטענות  רבו

שתדריכנו  לדרך הענינים מן  בענין  נוטה שדעתו אלף מני אחד ימצא ואם באמת. העליונה

אבל  אחר. דין  לדון אחר לעת מחשבתו שתשתנה ואפשר במקרה. אלא זה אין  החכמה בו

יהיה  שלא עד ישר, במופת הנכון הדרך לדעת  שיאמר העולם חכמי  מכל הוא  זה ואי זה מי 

כי מעשה? מלאכת ובכל בלמודיות לעשות  שנוכל כמו דבריו, על להשיב ריבו איש  בכח 

להוכיח  וטענות  דברים הסכל ירבה כנגדו האמת , להוכיח טענות  החכם שירבה מה כל

" והכלל ונצוחים, בהקשים  ותשובות  בטענות חלילה הדבר וחוזר דעתהשקר. ר בלי  ל ""

ברור. מופת בלי 

‰ÓÂ„Î ולמדנו בנפש . נמצאים  ושתיהן  הנקמה, מדת  והפוכה הסליחה, מדת לזה

תאמר  האם  כסילות . הנקמה ודרך חכמה. הסליחה שדרך והחכמים הנביאים מן  ה' מתורת

אותנו. המצרים  מן להנקם לנו ראוי  יאמר כי  להנקם. יחייב הלא  כן ? ידין  האנושי ְִֵַשהשכל

ע השכל "כי יודה ואם לכסלה. עוד ישוב שלא  זולתינו להפחיד מנפשנו הרע  נדחה כן  י 

הסליחה  על יודה לא הנה רשעתו, מכפי  יותר הצורר הצר עם  להרע  הראוי  מן  שאינו

כמוהו, אדם  ואני כמעשהו? לו אשלם  ולא ממנו אגרע  למה טענות  זה על וירבה המוחלטת .

באמת שהיא  כמו החכמה דרך ימצא לא  המדות . מכל באלה וכיוצא  חפשי. ונבראתי 

לחלוק. דין  לבעל פה פתחון  יהיה שלא עד ישר במופת  ולקבעו והבינה השכל במשפטי 

שיש וההנדסה, המספר בחכמת עושין  שאנו כדרך הצדק? בו להכריח  המופתים נקח  ומאין 

השכל  שאין דבר וכל גבול. בלי החכמה ודעת אדם. כל בדעת ומקובלים ידועים גדרים בהן

כן ועל עליו. המופת  נמנע  נגדר אינו ואם ולגדרו. להגבילו יוכל לא  שוב בפרטיו, מקיפו

זה, לעמת זה רבים. ספרים  תבל פני מלאו וגוי גוי שבכל והחוקרים  שהפלוסופים תמצא



ב  חלון - הששי  167החדר

בעניני דעתו לקיים מתנשא  אחד כל מלחמות. יגורו היום  וכל מערכה, לקראת  מערכה

יסודותיו. שחת מבצריו הרס בנה, אשר חומותיו הפיל או באבן  והכהו רעהו ובא  המנהגים.

ישתמר  בה' בטוח שלבו ומי החכמה. בעניני חקים  לחוקק האדם  בכח שאין לפי זה וכל

כולם את  כי  שיסדו. ודתם  מוסרם  ספריהם , בקריאת אחד רגע  לבלות  נכריה חיק מחבק

עליו נאמר בהם  והחוסה רוח. ה )ישא  יז, בשר "(ירמיה ושם  באדם  יבטח אשר הגבר ארור

לבו  יסור ה' ומן  לעד "זרועו שמו יתברך כולה, החכמה אדון  על אלא  להשען לנו אין כי  .

מקומה. את  ידע  הוא  דרכה. הבין הוא  חכמה. חקי המחוקק לבדו  הוא ישראל. אלהי הוא 

במדות . המושלים הכחות  לעניין הנאותים  המ ׁשלים  הערכתי והנה שני . בחדר ָכמבואר

לכולם . אחד משפט  כי הכל על המבואר מן יקיש  והמשכיל

ÔÎÂ סדר החכמה עליהן שתחוקק החיים , בעלי  שאר בנפשות כדמותם  שאין  הכחות ,

ואציגה  ישרים . במופתים סדורין  ולברר לסדרו האנושי השכל בכח אין  זה גם הנהגתן .

ודברי והמשפטים  החקים  התורות  דברי  יאסוף בחכמה בה כשינהג  החכמה כח ָהמשל.

דברי יאסוף בכסילות, בה וכשינהג  בלבו. וישמרם  יציירם  והמליצות המ ׁשלים  ָהחכמים 

עכומ  ומשפטי  הכסילים  ודברי  כי"אולת הארץ. ועמי  ילדים ושיחת  והתול, צחוק ועניני  ז

ה' בדרכי  ישכיל והנביאים , התורה במליצות  ישכיל החכמה כפי בו כשינהג  השכל

ישכיל  בכסילות , בהן וכשינהג  הדעת. כח  וכן הבינה, כח וכן  בהן, וכיוצא  ובנפלאותיו

וכן וכיוצא . ולכנוס לאסוף ישכיל מועיל, בם  שאין הבל של ותחבולות ערמות להמציא

לו  יהיה ושלא ובמכוסה, במופלא  להתבונן  שלא החכמה מחוקת וכן והדעת. הבינה לענין 

ששנינו וכמו בנסתרות. ב)עסק יא, בא "(חגיגה  שלא לו ראוי  דברים  בארבעה המסתכל

למטה  מה למעלה מה ומעשה לעולם. בראשית  מעשה חכמתו בכח יאסוף שלא וכן וכו'. "

ובדרכים בנגלות יחכם טרם ולצנועים, לב לחכמי  המסורים הסודות  מן וכיוצא  מרכבה

בתלמוד. מבואר שבא כמו 113ישרים,

‰�‰Âבדברים עסק לאדם אין  יאמר האויל כנגדו. דברים  הסכל ירבה מהן ופרט פרט כל

כדרך נדמו. כבהמות נמשל כלל, כב)האלהיים  טז , אולת"(משלי אוילים  ויפה "ומוסר .

" בספר גניםבארנוהו בעז מעין  והתחבולות"" הערמות לדעת  לאדם ראוי יאמר הכסיל ה.

לדעת החכמה, בסולם אעלה ולא אגרע  מדוע יאמר וזה חפצו. וישיג בעסקיו יצליח שעמהן 

לחקור  ראוי  באיזו רבים בפרטים זה עם זה יריבו השכל ואנשי  השם? אנשי שיודעים מה

חזקות טענות ולרבבות לאלפים בזה וכיוצא  ראוי . אינו ובאיזו ולהתבונן , להשכיל

רבו, מפי האלו בענינים  שקבל מה במופתים. להוכיח  לו אפשר אי באמת  והחכם וחלושות.

הכל  ליוצר זולתי  עליהן  נודעים המופתים שאין החכמה, מדרכי אלו שכל לפי מרבו, שקבל

מדרכי דרך השגת  נמנע איך ותבין  ובינתו. האדם  שכל חולשת  עוד ותראה ותשוב ית '.

במדות החכמה דרכי לאדם  שיתבררו לצייר תוכל אם  כי  ודעת. בבינה או בשכל החכמה

ד 113. פרק  סוף התורה, יסודי הל' רמב"ם  עיין
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עלבון הסובל בחכמה. עושה בעיניו שהשפל במופת שיודע תאמר כאלו ומבינתו. משכלו

בכל  בזה. כיוצא וכל בחכמה. עושה והרבנות השררה מן  המתרחק בחכמה. עושה טוב בלב

ההנהגה  לעניין  מופתיו לו תעמודנה לא הקבלה, מאנשי  החכמה חקי  יקבל לא אם  זאת 

בהחלט, רעה שהיא  אחת  גם הנפש כחות  בכל שאין  הרביעי  בחדר בארנו כבר כי הישרה.

לעמת משתנים החכמה דרכי כי והיפך-הדבר. דבר החכמה. לתשמישי  לה צריכין  וכולן

משל  דרך על אחר. נגד בו להתנהג ראוי  אינו זה נגד בו לנהג  שראוי  והדרך המקבלים.

והפושעים . הזדים  נגד טובה והגאון  והאומללים. הלבב ורכי  עניים צדיקים  נגד טובה הענוה

ועתה  יפה. שם  שהמשלנו וכמו ה'. בדרכי טובה הלב וגובה אדם . בני בדרך טובה הענוה

וברוח  בענוה עמהם להתנהג  לנו שראוי האנשים הם מי לדעת  גדולה התבוננות צריך

אין מאד. קשה והדבר ובגאון? בגאוה הלב בגבה כנגדם  להתנהג  שראוי מהם ומי נמוכה.

והרעים הטובים האנשים הם מי לדעת  הקבלה. דרך על זולתי  כלל. לדעתו דרך לנו

שההנהגה  יחייב מעצמו שהשכל תאמר אם  כי  לרע. או לטוב החכמה דרך כנגדן  שנשתנה

נגד  טובה ובגאון  בגאה וההנהגה והטובים . הצדיקים נגד טובה הרוח ובשפלות  בענוה

מעשי שכל אחר רשעים ? הם  ומי  צדיקים? הם  מי הפרטים  ישכיל במה והרשעים. הזדים 

המותרות הנשים  כמו כלל. בהם  מבוא  האנושי לשכל שאין במנהגים תלויים  והרשע הצדק

והעוננות . והנחושים והקסמים  הכשופים  כמו והאסורות  המותרות המלאכות  והאסורות.

והמותרות . האסורות המאכלות האסורים. והזמנים  המלאכה בעשיית המותרים הזמנים 

טוב  והתהפכותן . המדות מהלכות בנויות שעליהן  החכמה. הלכות  עיקרי שהן  רבות  וכיוצא 

שמסכל  ומי בגחלת. קשורה כשלהבת אחד הכל והנה וגובה, וגאון  ענוה ואכזריות  חסד ורע

שישתמש אפשר ואי ומבינתו. משכלו עליו יעזר ולא השני . החלק יסכל האחד, החלק

ההעדפה  ענין  זה מכל ונפלא  ישר. דרך על והמקבלים  הזמנים כפי והפוכי -כחותיו בכחותיו

ובהתירו  הנפש . בטבע  מוגבלות  אינן  האדם  שכחות  שבארנו וכמו ודרך. דרך בכל והמחסור

בו. להשתמש שחפץ הענין  לאותו יתירנו כמה עד שידע  צריך בו, להשתמש  מכחותיו כח 

באיזו  לדעת הרבים, הענינים  עליו ושישקול שיפלס משפט  מאזני  ואנה הפלס . איה נא  הגד

וששקל? שפלס  הדבר לאותו נפשו בח  ישתמש משקל

‚Èˆ‡Â שימצא תחשוב לרעהו, איש שבין והריבות והמשפטים  הדינין משל. לפניך

לבער  ובעוברים , בחוטאים דין  ולעשות המשפט בכח  להשתמש נכון כי בשכלו, האדם 

הזמן וכפי  המשפט משקל ידע  במה עולה. עושה מידי  הנקיים  ולהציל הארץ, מן הזדון

מיתה  איזו חייב, ואם לא ? או מיתה חייב רעהו אשת  את הנואף אם יפלס במה והחטא ?

יענש אם  הגנב דין ישקול במה לנתחים ? יחתך או יחנק אם ישרף. או יתלה אם  ימות.

הון כל את  אם ישלם? כמה בממונו ואם  לו? נעשה מה בגופו ואם בממונו. או בגופו

שאם וענין. ענין בכל בזה וכיוצא  שנים ? אם  שלשה אם ישלם. שבעתים  אם יתן. ביתו

איש כל המעיינים. מספר כפי מתרבים הדעות  היו האדם . בני לשכל נשאר זה דבר היה

עם זה מתווכחים  והיו והשלישי . השני  וכן בטענות . מסבירו והיה דבר-מה מחוקק היה
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ברור  במופת  דעתו האחד שיקיים  יתכן  לא  ולעולם  השני . יפסול האחד שיכשר מה זה.

והמנהגים הדינין  קצהו ועד ארץ מקצה שתראה וכמו בו. לחלוק מקום  עליו ישאר שלא

במדינה  ואולם  אחת. דעת  על מסכימים מושלים שני  תמצא  ולא ומדינה. מדינה שבכל

במופתים מנהגיהן  שהובררו בעבור לא  אחד, מנהג על כולם  שופטיה ינהגו אחת

כן שצוה מלכם  אימת מפני  אלא  ומנהיגיה, המדינות  שופטי כלל עליהן שמסכימים

וכל  חמס . יכסה שופטים  פני  כן  ולולי ובחנית . בחרב הדתות ומקיים המוחלט  ביכלתו

בני שני  שיסכימו אפשר שאי לפי  אחר. מנהג ועל אחר דעת על שופט היה מהן  אחד

לחכמה. קץ אין  כי הזמנים, בכל דעתם  על ויעמדו המנהגים בעניני  אחת  דעת  על אדם 

ערעורים חדשות טענות  בלב יתעוררו ותמיד ובהקשיו. השכל בדרכי  דרכיה ימצאו ולא 

החכמה  אין כי  עת. בכל וכן היום  שקיים  מה ומחר אמש, שקיים  מה היום לבטל ובלבולים 

ב  למאצילה זולתי המופת , מדרכי  נשגב באמת  נודעת  חכמה שהיא שמו "במה וברוך ה

הכינה  ויספרה, ראה הוא לבדו. אתו וכמוסות  חתומות סודות  דרכיה וכל עד. לעדי הגדול

חכמה. היא  אדני יראת  הן לאדם ויאמר חקרה, ובנפלאות114וגם בנסתרות  עסק לך אין 

הנביאים לאדון  ומסר בתורתו חקק כאשר ותורותיו, מצותיו ושמור ה' את  ירא  ְָממך.

קדשו  רוח עליהן שפך אשר לב וחכמי הנביאים  לעבדיו סודו יגלה וכאשר פנים, אל פנים

המפתחות דרכי  כפי לדבר, דבר ולדמות  מדבר דבר להוציא  והשכל, דעה רוח בינה רוח 

ע הנביאים  אדון  ביד כי"שמסר ושמאל. ימין  דבריהם מכל תסור לא תשמע , ואליהן  ה.

ואור  לעינים  לכם והיו בה. יכשלו לא  ישר בדרך ולהדריכם  ללמדם  אתם שוכן  ה' אני

בעז  שיתבאר וכמו ""לנתיבתכם , בספר גניםה ."מעין

ÛÂÒהנפש מכחות  באחת או והדעת, הבינה השכל בדרכי  תודע לא  הגמורה החכמה ִַָדבר,

ב  השם מפי  בנבואה האחד דרכים . שני על וזה קבלה. בדרך אדוננו "זולתי  שקבלה כמו ה.

ע זה,"משה דרך על החכמה האדם  קבל לא  אחריו כי  עוד. להיות יוסיף לא  וכמוהו ה,

החכמים מנהגי  שיראה הקבלה והיא בשמיעה בראייה שני והדרך ה'. חלון  ה' בחדר כמבואר

" המתוארים  כי  החכמים . וספרי התורה בספר ויקרא החכמה. מנהגי מפיהן  "חכמיםושומע 

השרש הבן מסיני: למשה עד מרבם ורבם מרבם החכמה חקי  שקבלו אמת , קבלת בעלי  הם

ברורים: והדברים זה, בחלון  לבאר שרצינו מה זהו כי  בלבבך. והצפינהו הזה. הנכבד

ג  חלון

¯¯·Â‰" שתאר ו חכםהדבר תואריםחכמים"" כולם  שהן הקדש  בספרי הנמצאים  "

שהן ותורותיו השם חקי  על תמיד הכונה למעלה. כמבואר החכמה כפי  במנהגיהם  לנוהגים 

על  נפשו ותקון  בלב השמירה ורוב האדם שיאסוף החכמה מאסף רוב וכפי באמת . החכמה

למעט, רב בין החכמים  בין  הבדל ויש מעלתו. תגדל כן בחכמה, המעשה הרגל וקלות  פיה,

כז-כח 114. כח, איוב ע "פ מליצה
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כי בעצם . וכבר לא מעט . וקצתן הרבה אספו שקצתן אלא אחד, מרועה החקים  אספו כולם

רביעי  בחדר ב')בארנו החכמה (חלון כח נפש  בכל ויש הכחות . מכל כלולים  כולם שהנפשות

השכל  והנה למעט. רב בין  הנפשות בהן  יבדלו אבל הדעת , וכח  הבינה וכח השכל וכח 

והבינה  הנפש . אל החכמה חקי  יקרב בהשכלותיו השכל כי לחכמה. מאד עוזרים  והבינה

ויוסיף  ירבה ידיהן ועל חכמה. של ועמוקות  והדתות  המליצות  סוד ותבין  מדבר, דבר תוציא

" בספר שיתבאר וכמו לנפשו. שאסף החכמה שרשי על וענפים גניםסעיפים  ומי"מעין  .

הקדש בספרי יתואר ידוע, במשקל גדולה בינתו כח או ידוע, במשקל גדול שכלו שכח

" "משכיל בתאר או ב "מבין" להשם  ידוע  אלו, לתוארים ראויין שיהיו הכחות  ומשקל ה ".

ב  השם שהעיד לב ולחכמי לנביאים וכן למעלה. כמבואר משכילים"לבדו שהן  עליהן ה

ה' בחדר שמבואר כמו יב)ומבינים. בנפשו (חלון כך כל גדולות  האלו הכחות  שאין ומי .

" בתאר בעבורן  להתאר ראוי  "משכיל שיהיה או ובינה "מבין" שכל פנים  כל על בו יש  הנה ,

חכמי פני  יראה מבינתו, יבין ולא  מעצמו ישכיל שלא ומה החכמה. לעניני צריך שהוא כפי

בתורה כמבואר לו. ויגידו ישאלם  ח-י)לב יז, דם"(דברים בין  למשפט דבר ממך יפלא כי

לך  יגידו אשר הדבר פי על ועשית המשפט דבר את לך והגידו וגו' ועלית  וקמת  וגו' ."לדם 

שם . שיתבאר והמשפטים115וכמו החקים  מהם ואוסף ונבונים  חכמים  פי  על שואל ואם

" יתואר ההוא כדבריהם , חכםועושה הנוהג איש על חכם תאר שהנחת למעלה. וכמבואר "

אינו  החכמה כח  כי החכמה, חקי  לאסוף יוכל אדם  וכל בנפשו. האסופה החכמה כפי תמיד

ויש  נפש. משום  ראה (בהם)נעדר שלא  ומה לשמוע . ואזנים  לראות עינים  מהם] אחד [לכל

מה  לו ויגיד חכם  אל לילך יוכל ההלכה, משפט מסופק והוא  לידו מעשה ובא  שמע  ולא 

ב  השם  כי האדם"יעשה. את  המביא  הכח מהן  מנע  ולא מעשיו, כל על ורחמיו לכל טוב ה

תאיר  כתלמודו, ועושה חכמה הלומד כי החכמה. כח שהוא הנצחי והאושר החיים לדרך

החיים. באור הנפש(ואם)נפשו חיי היו ואילו מדעתו. ומבין  משכיל איננו אם] [ואפילו

ונדעך  באפלה, אדם  בני רוב היו העצומות, והחקירות  וההתבוננות  ההשכלה עם נקשרים 

בעבורן שיתוארו רב בשעור והבינה השכל אנשי בטבע  הן  מעטים  כי  הנפש . אור מהם 

" תאר הנחת אין כי כן! לומר חלילה אבל ומבינים . והמפואר חכםמשכילים המהולל "

החכמה  כפי  העושה על אלא  מנפשו. העמוקות  והמבין  הגדול החוקר על הקדש , בכתבי 

כאשר  מעט  ואם רב אם ובמליצותיה החכמה בדרכי  ובבינתו בשכלו ומשתמש מרבו, שקבל

המוציא  לנבון  או זה, ענין מרבו שקבל לאחר ישאל יבין , שלא  ומה ולהבין . להשכיל ֵיוכל

ע משכיל "מדעתו שהוא וזה האמתי . המאושר והוא  פיו על ויעשה החכמה, דרכי מפתחות  י 

אע בטבע  החכמה "ומבין  שרשי  קבל טרם מאומה יועילו לא הנה לחכמה, עוזרים שהן  פי

וכמו  מסיני . למשה הלכה עד מרב שקבל מרב ומפתחותיה, ודיניה ומשפטיה וחקותיה

למעלה המבואר מן ב')שתבין  מדעתו (חלון להוציא הגדולים  והבינה השכל לו יועילו אבל .

הדברים כל זה ובכלל מרב, קבלה להן הקדים  מבלי  מעשה, מלאכת  וכל הלמודיות  החכמות

סנהדרין115. א)בבבלי  "אגדה"(פז, גם  כך על הוסיפו ה"ג  פי "א ובירושלמי  הלכה". זו  "דבר , אמרו
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ללמדם שצריך ומי  החכמה. סוג מתחת  יוצאים  כולם שכלל המדעי , המופת עליהן שבא

הנפש מן בנפש  יולד שהדבר אפשר אבל ומדעו, ובינתו שכלו קוצר בעבור הוא  רב, מפי 

בזה  ושוה אחרים , מפי  קבלה צריך החכמה סוג תחת  שהוא  מה כל דבר, של כללו עצמה.

ז  קדמונינו כי  ראה ועתה והפקח . במשנתם"הטפש הזה הנפלא הענין כללו תחילתל (אבות,

ד) "פרק ששנו השכלתי, מלמדי 'מכל שנאמר אדם  מכל הלמד חכם  איזהו אומר זומא בן 

לי'. שיחה עדותיך ר כי  של משנתו אחר סדורה הזאת  והמשנה חסמא"" בן סוף א  (אבות ,

ג ) למעלהפרק  ב')המבוארת  "(חלון תאר שאין זומא בן  הודיע  ועתה בכתביחכם. הנכתב "

נפלאים , ענינים  מנפשו ומוציא  ובאלהיות , בטבעיות  החוקר הגדול והמבין המשכיל הקדש,

ולא  יבינהו מה כי  מהם, וללמד אחרים פי לשאול צריך אין ובינתו שכלו גודל שבעבור עד

" תאר הנחת  אלא כן!] [לא  הוא? והוא חכםעמו פיהן. על לעשות  החכמה חקי המקבל על "

ובינתו  ששכלו ממי  גם אלא ממנו, יותר ומבין  משכיל שהוא  ממי  לומר צריך אין אדם, מכל

מ  שיקבל צריך חכמה, לומד שהוא  לפי  כי  בערכו. מרבו חלושים ורבו מרבו שקבל רב פי 

חכמים לועד והלך בטבע , וטפש מאד השכל חלוש  איש לפעמים  ויקרה מסיני. למשה ְַַעד

אלו  שמע  לא  מאד, בטבע ומשכיל מבין שהוא ואחר החכמה. חקי  מקצת  מפיהם ושמע

המתואר  הוא כן עושה שהוא  ומי השכל. חלוש שהוא  זה מפי  ללמדם  צריך ואז השמועות .

שאיןחכם" יודע כי ובינתו. שכלו על נשען  ואינו פיה, על לעשות החכמה שלמד בעבור "

חפץ  ובמצותיו ה' את  ירא  איש  וזהו באמת. החכמה חקי  להמציא  והבינה השכל בכחו

"116מאוד. תואר הונח  "צדיק שעליו ותאר מלך "חכם" דוד שבחסידים מחסיד ראיה ומביא .

ע שנאמר"ישראל כמו בטבע . ונבון משכיל שהיה ידוע יח)"(שמוה, טז  ויי'"א וגו' דבר ונבון 

בעז "עמו  ויתבאר ."" בספר גניםה ""מעין  ומלת וזהו השכלתי. משכיל. יותר הייתי כמו "

" בספר שיתבאר כמו הבנין גניםהוראת בעז מעין  """ הפסוק, פירוש  וזה מלמדיה. "מכל

ל  שמתים  ואולם מהם, בטבע משכיל יותר ""מלמדי"הייתי  לי. שיחה עדותיך כלומר "כי .

זולתי עליהן  לעמוד והבינה השכל יועילו שלא  התורה, וחקי בעדותיך עמהם דברתי 

ולא  מלמדם אני הייתי ובתחבולות , בהמצאות  למודיות בחכמות הדבור היה ואילו בקבלה.

" תאר הנחת שאין  מזה ולמדנו מלמדי. אותן .חכםהם  לעשות השם  חקי  המקבל על אלא "

ז  רבותינו כינו זה ""ומטעם  התורה דעות  למקבלי  חכמיםל בפיהם"תלמידי שגור זה ולשון  .

" מלת  כי בינתם, על הנשענים  החוקרים  מ ּכת  והבדילום מקום . חקיחכםבכל הלומד על " ִַ

ואע אדם . כל מפי  לקבלם  וצריך רבו. מפי  ""התורה שהוא  לקבץ חכםפ תלמיד, תמיד הוא "

והבן: שקבלם. ממי  ללמדם  וצריך הנה עד שמע  שלא השמועות

ד  חלון

‰˙Úרש דברי  להבין  לנו ה' ז "הרחיב ג )ל"י לא, קדמונינו (שמות ממדרשי לקוחים  שהם 

ושאלנו"ז  מאחרים. שומע  שאדם מה היא החכמה שאמר ג ')ל חלון א' גם(חדר הנה למעלה,

א 116. קיב, תהלים ע "פ
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" אלו גם  התקראנה וללמדם, אחרים מפי  לשמוע נוכל הרעות  ותחבולות "חכמותהערמות

מזולתנו? למדנום אחר (כי)בעבור זולתי לדעתו יוכל האדם  שאין מה כל הכונה. כך [אלא ]

החכמה  שגדר שהוכחנו וכמו החכמה, סוג  תחת שהן הדברים  הן  הן  אחרים , מפי  שישמעהו

לכלול  עוד לטעות ואין מעצמן. להוציאם  האנושית והבינה השכל בכח שאין הענינים  על

וכיוצא  מעשה מלאכת  כל וחכמת  למודיות  חכמת ואפילו הרעות, ותחבולות הערמות בזה

למעלה שבארנו ב')באלו [איש](חדר ואם  ומדעתו. משכלו להוציאם האדם יוכל אלה כל כי  ,

ולא  להוציאם , עצמו להטריח  שלא  או ובינתו שכלו חוסר בעבור היה מזולתו, למדם  זה

" יתוארו כן  החכמה "חכמה בעבור כן שאין מה הוא. השכל מדרכי  עצמו והענין הואיל .

גדול  היותר והמבין  המשכיל יהיה ואפילו אדם. משום  והבינה השכל מן  תולד לא הגמורה,

אמרנו  וכבר שבארנו. כמו לעולם  חפצו ישיג לא עתותיו, בכל עצמו ויטריח  אדם שבבני

בנפשו  לציירו יוכל חכמה, דבר אחרים  מפי  ששומע  מי וכל אדם . בכל נטוע  החכמה שכח

וכל  המנהגים, יושר אלא  חכמה אין  כי  בנפש . נטוע  מקבל שהוא  הדבר כדמות כי פנימה.

ז  הוסיפו כן ובעבור הנפשות. בכל נטועים הכחות  וכלל הנפש , בכחות תלוים ל "המנהגים 

" השומע117."ולמד תיבת  מן  תלמד והנשמע  אחרים . מפי  שתשמע היא החכמה גדר כלומר

דברי עמוקים  כמה וראה ברור. הפירוש  וזה בנפשו. כדמותו שנטוע ענין  לו הגיד בעבור

ז  שלמה "קדמונינו נאמר עליהם מאד. הרחבים  הענינים קצרות במליצות כללנו ואיך ל,

ו)בחכמתו א, וחידותם"(משלי חכמים  דברי ומליצה משל :"להבין 

ה חלון 

ÏÏÎ" שכל והוא  מדברינו. יוצאת יקרה ותולדה חכמה חכמה נאמן  כל כלומר אחד, מין  "

ר  במציאות, חכמה מיני  שני ואין  ותהיה "אלהית . האנושית וחכמה אלהית  חכמה ל

מדרכי למעלה שהן  אותן  והאלהית  האנושי, השכל ממחקר היוצאות החכמות האנושית

שכל  החכמה. סוג  תחת  איננו השכל ממחקר שיולד מה כל כי אלהית. הכל אלא השכל,

" בתאר יתואר לא אדם , כל דעת ובשקול השכל במופת  שיתברר על "חכמה מה אין כי .

ב  להשם  זולתי  נודעת  ואיננה מופתים רבי"החכמה הגדול הרב לדברי  תשובה וזה לבדו. ה

ז  מיימון  בן ל "משה דבריו שהבאנו ח מעלהל, א' "א)"(חדר שם שהניח  השגותחכמה , על "

ז  הרב ודעת יתברך. שמו השגת כונתן  שתכלית  ח ל"אמיתיות , נבוכים, נד)"(מורה פרק על ג 

הביאור זה שכתב הפרק באותו דעתו שגלה כמו במופת, שם"(ר ההשגה הנחת ביאור כפי ל

עברי)"חכמה " בלשון נופל הוא דבר איזו  ועל  חכם. נקרא אמתתה על התורה בכל החכם יהיה

המדות . ממעלות  שכללה וממה השכליות, ממעלות  התורה שכללה מה מפני  פנים, משני 

בספרי נמצא  העיון. בדרכי  מבוארות בלתי  מקובלות , בתורה אשר השכליות שמפני  אלא

אחר. מין הגמורה והחכמה אחד. מין  התורה ידיעת  שמשימים חכמים , ודברי  הנביאים

דרך  על התורה מן שלמדנוה מה במופת בה התבאר אשר היא הגמורה, ההיא החכמה

ג117. לא, שמות רש "י 
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ההם השכליות  מן  ז "עכ 118הקבלה דבר "ד שכל תבין אלו, בחדרים שהתבאר וממה ל.

הדברים על רק נופל חכמה לשון אין  כי כלל. החכמה סוג  תחת  איננו העיון במופת המבורר

הדרך  בעיונו המשיג  ישיג שלא  נמצא במציאות . דרכים  שתי מהן אחד בכל שיש והמנהגים

ז  דבריו סרו וכן  המופת . דרך על ""הישר לשון שהניח והתחבולותחכמה ל, הערמות על "

בין טובות בין  לכן הבינה, והשקפת  השכל מעיון מקורם  אלו וכל ובדעות , במדות הרעות 

למעלה וכמבואר החכמה בגדר יכנסו לא א')רעות  חלון א' להציע(חדר הכונה היתה ולא .

שני . פעם  זה

Ï·‡ ז הרב עם להתוכח הכונה שהבדיל "עיקר במה מסותרת , מאהבה מגולה תוכחת ל

על  בשכל מופתים  שיש ואמר שבהן . המדות מעלת ובין שבתורה, השכליות המעלות בין 

הגמורה. החכמה הן  הן  השכליים והמופתים  הקבלה. דרך על התורה מן  שלמדנום השכליות

התורה, מן  הקבלה דרך על לומדים שאנו מה אומר ואני אלה. בכל עמדי  אחרת  רוח  כי

ע משכלנו מבררים שאנו והדברים  הגמורה, החכמה בחכמה היא יתוארו לא מופתים , "

ז  והרב עליהן"כלל. שבא שכליות, מעלות שתאר הדברים  הן מה דעתו לבאר הוסיף ל

והוא  האמתי , האנושי השלמות  הוא הד' המין  הפרק באותו ואמר עיון. בדרך המופת 

ר  השכליות , המעלות לאדם אמתיות"כשיגיעו דעות מהן ללמוד המושכלות ציור ל

לבדו. לו והיא אמתי . שלמות האדם משלמת והיא האחרונה התכלית  היא וזאת  באלהיות.

עכ  אדם. האדם  ובזה הנצחי . לקיימות יזכה ז "ובעבורה השכליות"ד מעלות כי דעתו גלה ל.

ויכלתו  אחדותו השם  מציאות  שידע  והוא  אלהיות. דעות ללמוד המושכלות, ציור הם

והרהור  מחשבה מכל נעלה ושהוא עצמיים, תארים  לו ישיגו שלא תכלית, בעל הבלתי 

הן והן  גמורה. שלמות האדם  משלימים  ודומיהן אלו שכל ספק ואין באלו. וכיוצא רעיון

שלמה אמר עליהן ה', יראת בתאר בספריהם קדש נביאי שתארו ה )הדברים  ב, אז "(משלי

יי' יראת  הן"תבין  הדעת  וציורי באדם. הנטועה הדעת  מן נודעים  אלו דברים מקצת  כי  .

ששנינו וכמו הבינה, ג )שרשי  בינה "(אבות , אין  דעת  אין אלו "אם  בענינים אחרים  ופרטים .

" בתאר בספריהם הקדש נביאי  ו שכל תארו טוב "" כמו"שכל כב)"(דהי , ל' שכל "ב המשכילים

ליי' י)."טוב קיא, עושיהם"(תהלים  לכל טוב הבינה "שכל תוציאם  לא אלו דברים  מקצת  כי  .

ה' דרכי  כמו הטוב השכל מן  נתפסים אבל המדעי במופת להשיגם  הדעת, משרשי 

" בספר זה כל שיתבאר וכמו בהן. וכיוצא  גניםונפלאותיו לחכמה "מעין אוצרות והן  .

באלו, ולהשכיל להבין לבו שם  שלא  ומי  זה. בחדר שיתבאר וכמו והעשיה, השמירה יסודות

עליו  לומר נוכל לא  וחכמה, מיראה נלוז ובהיותו לו. תעמוד ולא בחכמה יצלח  לא  ודאי 

להשיג  האדם שצריך לא אבל הנפש . חיי  הן  החכמה דרכי כי האחרונה, תכליתו שהשיג

והצורה  העצם  בהבנת  לחקור הטבע , עיון  ובדרכי  פלוסופיים במופתים  אלו דברים 

הכח  בנינים119והמקרה, ולבנות  אחת  אל אחת  הדברים ולהרכיב והצורה, החומר וההיולי 

הרמב"ם118. דבור  כאן  עד

יכולת 119. פוטנציה,
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שעשו  כדרך הטבעיים המופתים  למצוא האלהיים, אל הטבעיים  מן דמויים ולדמות בשכלו

הזהירונו  לא ומעולם והבל. שוא אריסטו דרכי כל אומר אני  וחבריו. אריסטו כמו יון חכמי

בכל  תמצא ולא  כאלה. בחקירות עצמנו ולהטריח כמעשיהם , לעשות והנביאים התורה

ב  השם לו חלק שלא  מי  יעשה ומה זה. על לנו ירמוז רמז או אות  הקדש  שכל "ספרי ה

על  הראיות  מהן  לקחת בטבעיות, ולחקור ולדמות  ולהקשות  להרכיב צח  ועיון גדול

הנ  לקיימות  יזכה שלא נגזור האם הס האלהיות ? האמתי ? בשלמות ישתלם  ולא  צחי 

שלא  ומקצת  נצחי . בקיום להתקיים  אדם בני מקצת  שנבראו מזה שימשך זאת! מלהזכיר

כזה. ענין והיושר הצדק מקור שהוא בזה העולמים לאדון ליחס חלילה וחלילה להתקיים ?

אמר האלהי ט)והמשורר קמה , מעשיו "(תהלים  כל על ורחמיו לכל יי ' ."טוב

Ì�Ó‡Âהבונים עמלו שוא העיון , מצד מופתים עליהם יון  חכמי  שהביאו הדברים  כל

אינו  הזה והשקול הנפש , בטבע הנטוע המדעי  השקול מן לאדם מתבארים כולם כי  בם.

אליו  שנטו המופתי הבאור מן יותר ועצום  חזק הזה והבאור הנפשות. מן  נפש משום  חסר

שיקיימהו. מה לקיים  ממנו כמוכרח והאדם טבעי . הראשון  המושכל כי  בספריהם , היונים 

לבנות יסודותיו השכל יסד שמהן טבעיות, והצעות מהקדמות מורכב העיוני והמופת 

ידמה  עליו שנבנה והבנין  מסופקת. וההצעה שקר, ההקדמה ולפעמים שבנה. מה עליהן

מי כי  אמת. מחכמי  האלה הלמודים נתחדשו ולא ומפילה. בא  ורוח רעוע שיסודה לחומה

שחנן הדעת  שקול בדרך יותר ויתאמץ מסופקים . טבעים  למופתים צריך אינו דעת  שאוהב

האדם את  תכריח והיא אמת. בדרך היראה שרשי המלמדנו חסדיו, וברוב ברחמיו לנו ה'

הדעות באלה וכיוצא  דבר, ממנו יפלא ולא  מחשבה, מכל נשגב אחד אלהים  יש  כי  לדעת 

השניות ומן  שניות, תולדות  יוצאות הראשונות  המושכלות ומן  האלהיות. האמתיות

האמת כי  ובחוזק. באמת  אביה מעין והתולדה תמיד. וכן רביעיות  השלישיות  ומן שלישיות,

בכלל  הן שגם החושים , מן נעזרים הדברים  ומקצת והשכל. הבינה תפעל ובהן אמת , יוליד

" שרש  על בדברינו במקומו היטב שיתבאר וכמו דרכיידעהדעת , ועל ובניניו. גזרותיו "

כמו והנביאים. התורה צוו האלו לט)ההשגות ד, לבבך "(דברים אל והשבות היום  ,"וידעת 

ט)"(דהי  כח, אביך "א אלהי  את  כמו "דע הקדש. בספרי  נגלה ביאור בא בהן כיוצא  וכל .

בעז  האלו הספרים מדברי  חכמי"שתראה בין  הטבעיים  המופתים דרכי נתחדשו ואולם  ה.

שהביאם ומתקוממיו ה' משנאי משחית, ואנשי  ופושעים זדים  נגד בם להלחם יון ,

" האדם. בנפש הנטועים  המדע ודרכי  הראשונות המושכלות  גם להכחיש  כחשו השחתתם

הוא  לא  ויאמרו מחכמי120,"בה' האנשים  אלה ויבואו כּפרּה. יוכלו לא  אשר סרה ְַָוידברו

להביא  אדם , כל בנפש  הנטוע  האמת ולקיים  לאמת מדעם  שהכריחם  בשמות , נקבו אשר ְֵַיון 

בהן ולנצח בשר, מעיני  נעלמים הענינים  בהן  לאמת החוש , מן נודעים טבעיים ְֵַמופתים 

מאומה  הועילו ולא האלו. האמיתיות  הפנות  אל כרחן בעל שיודו משחית , חרשי  הכופרים 

יב 120. ה, ירמיה



ה  חלון - הששי  175החדר

הראשונות המושכלות להכחיש  תבוש שלא  עד והתחזקה רשעתו שהגיע  מי  כי  במעשיהם.

וההצעות הטבעיות  ההקדמות  לסתור אומץ שתוסיף שכן כל בנפש , הנטועות  הדעת ושרשי

כל  אינם  אדם  בני רוב כי ועוד וההצעות . ההקדמות  פי  על הנבנים השכל ובניני הדקות,

שבכח  ומה והצורה, החומר הטבע  יסודות  להשיג  הרעיון , וזכי העיון  צחי מן121כך והיוצא

וההתערבות והחלוק והפרוד התנועות  שנוי וכן  וכיוצא, ומקרה עצם  הפועל, אל הכח 

יבינו  ולא ישיגו לא  ואם הפלוסופים. למופתי  ההקדמות  עיקרי  שהן להן, וכדומה והמזגים 

רק  אדם בני לכל יועיל שלא ומה עליהן? הבנוי  המופת  להן  יתבאר איך הדברים , פרטי 

בני כלל על המשגחת  העליונה ההשגחה אליו שכיוונה לומר נוכל איך וליחידים, למעטים

סובלתו. הדעת שאין  ודבר תימה, אלא זה אין  לכל? להיטיב ומגמתה אדם 

ÔÎÏÂבנפש הנטוע הדעת  על צוו אבל זה. מכל ורמז זכר והחכמים  הנביאים  בדברי  אין

במופתים , לבררם  הפילוסופים שבקשו הדברים  כל האדם  את ללמד תוכל שהיא ידעו כי

תארו  כולם  וכלל הראשונים. השרשים  מן  המסתעפים  דעת עניני לאלפים  דברים ועוד

ה'" שיתבאר.יראת וכמו אמת  וזה ויסודה. חכמה ראשית שהיא ואמרו  למעלה, כמבואר "

בתאר  ותארום  המדעי , השקול נגד המתקוממים הפושעים  האנשים  [את] והוכיחו

ה'" את ומנאצים  ובוערים הידוע ."משחיתים  את  המכחיש מן  גדולה יותר נאצה אין כי  .

ומנאץ, רשע  הוא  לחוש , שמושג  מה שהמכחיש וכמו החושים . לדעת דומה הנפשי הדעת  כי

אמר  זה ועל אמת . ושונא ומחרף מנאץ הוא  גם הדעת עליו שיכריח  מה המכחיש  כן

שאמרו הפושעים על האלהי ז)המשורר צד, יה "(תהלים  יראה הדעת"לא  שקול נגד שהוא  ,

ח) בעם"(צז, בוערים ""בינו קראם  שאמרבוערים. וכמו המדע. דרך הכחישם  בעבור (צז,"

יביט "ט) הלא  עין יוצר אם ישמע ! הלא  אזן  ""הנוטע בספר שיתבאר וכמו גנים. "מעין 

הנביא "בעז  אמר וכן  ד)ה. א, ישראל "(ישעיה קדוש  את נאצו יי ' את  עזבו משחיתים  ."בנים

" אותם  קרא "משחיתיםהנה אמר ולכן הראשונות . המושכלות דעת  ששנאו בעבור נאצו "

ישראל  קדוש אמר"את  זה שלפני  וראיה ג ). ישראל "(א, בעליו, אבוס  וחמור קונהו שור ידע

ידע וכל "לא  האדם, נשמת בטבע  שהן  הראשונות והמושכלות הדעת  כח  על דבר הנה .

גדולים . לשפטים  נכונו האלו, המשחיתים  שהאנשים  הנביאים  והודיעו עליהן . יודה 122אדם

יט) ב, חיים"(משלי ארחות  ישיגו ולא ישובון  לא באיה והאפיקורסים ."כל המינים והן .

על  נפלאים  ענינים  שבארנו כמו הטבע, מן  למעלה גדולה ובחמה באף יׁשפט ּו משפט  ְִָוביום 

" בספר חןזה רבים123."רוח  ויתבארו זה, על מעידים  ובנביאים בתורה פרשיות וכמה

בעז  אלו הדעת"בספרים  מכח מקורם  באלהיות , האמתיות שהדעות  תלמד זה ומכל ה.

גם בהם אין אדם . בני כל בהן וישתוו המדע , בהכרח  ילכו אחד בדרך כולם בנפש , הנטוע

המדע . לדרכי  הפוכים  דרכים אין  כי  שכל, של בטענה הראשון המושכל להכחיש  יוכל אחד

יכולת 121. פוטנציאל,

שפטים122. ללצים  כט)נכונו  יט, (משלי 

ד123. פסקא יט  פרשה שלמה, 343)חכמת (עמ'
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ובעשייה  בלמוד החכמה יסודות הן [כי ] ואם החכמה. גדר תחת נכנסים שאינן מזה נמשך

ז  משה רבינו והצדיק החסיד על ולא  שיתבאר. משלומי124ל "כמו היה הוא  כי תלונתי.

בהן ולנצח להוכיח  רק בספרו, יון פלוסופי דברי  קבץ ולא  ונבון. חכם איש ישראל אמוני 

ולבעלי התורה למקבלי  לא אבל בכל. הכופרים  והאפיקורסים  המינים וכת  משחית אנשי 

ולא  האלו. בעניניהם הגוים חכמי שחדשו מה בכל יקוצו הם כי אמת . אוהבי  הטוב הלב

ז  הרב וכל"הביא  אלהיות. דעות איזו על רק השכל, מופתי  אחרים(הדרכים)ל [הדברים]

ז  וחכמינו נביאינו שעשו כדרך הלב. ואמונת  הדעת  בדרכי  עליהן זה "דבר כתבתי  ואולם ל.

לקיום הכרחיים  הן הפלוסופים שדברי שיחשוב הרעועה, המחשבה חסר-לב מנער להסיר

חוצה  שהוא  לדבר צריך האדם  אין הללו לענינים  כי האדם . בני בנפש  והדעות האמונות 

והשרשים היסודות לדעת בזה שוין  אדם  בני  וכל מדעתו. השלם העזר ימצא אבל לו,

ע מהן מסתעפות  האמתיות והדעות האמונות  שכל בנפש ."והמחקרים, הנטועה הבינה י 

¯¯·ÏÂ לרבינו המופתים נגלו השכליות המעלות  מן איזו על נא נבחנה יותר, האמת

ז  ולא "משה ספריו בכל וחפשתי בחכמה. הכלולות  שכליות  מעלות  בתוכם  יש ואם ל.

השם . מציאות האחד, עיקרים. שלשה על זולתי והשכל החקירה בדרכי מופתים מצאתי

השני החלק בראש כמבואר בגוף. כח  ולא  גוף שאינו והשלישי, ומיוחד. יחיד שהוא והשני,

המופת ובנין אמיתיות, הן להן שהקדים וההקדמות שההצעות כדבריו יהי  ולוא מספרו.

השני הדרך נגד לאמתו חכמה של ענין להוכיח  מופת  עשה לא  הנה ואמיץ. חזק שעליהן 

כלל, במציאות  הענין  הפוך יצדק שלא  מדעיים , דברים  על מופת  עשה אבל שבמציאות .

המאורות , ובמהלכי וההנדסה המספר בחכמת עושין שאנו הלמודיים המופתים וכדרך

בחדר  שבארנו וכמו ואין שוא תמורתו אבל במציאות , הדרך הפוך מהן  אחד בכל שאין 

וחבריו  אריסטו מדברי הלקוחות  ההקדמות  על בנויות מופתיו כל הנה זה ומלבד שני.

דמיונות ודמה בו וכיוצא אריסטו טעה אולי  עליהם ? לסמוך כדאין  הן אם יודע ומי  היונים .

ז  הרב ואם ולאחריו. לפניו זולתו שטעו כמו עליהן"כוזבות בא  ההקדמות שאלה העיד ל

קרובה, שהטעות כאלה בענינים  עדותו על לסמוך ואין  קורצנו. מחומר כולנו הנה המופת ,

רובץ. לפתח  והדמיון 

Ì‚ ז טוב שם  ר' ספרו למפרש  ח ל"ראיתי  נבוכים, מורה  נד)"(על פרק ההקדמותג שעל

ז  הרב ""שהניח  זה: בלשון כתב במופתים. נאמנות ליסודות מהןל יש  כי כן . הדבר אין 

סתירתם על המופת בא כוזבות , ומהן  מסופקות. ומהן ראשונות. מושכלות  שהן  ."הקדמות

שבחק "עכ  דברים  רבו ומה בציוריו. שיטעה האנושי  לשכל מאד נקל כמה ידעת אתה גם  ד.

אמתת על החוש  יעיד לפעמים אמיתיים, הם ובעצמותן הנמנעות, מסוג  הן  האנושי  השכל

מזה  ויותר האנושי. השכל מדרכי נשגבים  שהן  לפי זה וכל בהקשיו. השכל שכחשו דבר

להם הגיד ומי בינינו. הנמצאת הטבע מן  לקוחות היונים  הפלוסופים הקדמות כל הנה

רמב"ם124.
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ז  הרב משל דרך על בעליונים? מחוייבת הזאת הניח "שהטבע  מהקדמותיו ט ' בהקדמה ל

ע הנעתו בעת הוא גם כשיתנועע  יניעהו אמנם גשם שיניע גשם  מפרשי"שכל ואמרו כ,

ז  והרב הזאת. ההקדמה אמת  על מופת  עשה שאריסטו על "ספרו מופת  ממנה הוליד ל

ב  השם  ""מציאות [כדלהלן ] הגלגל ה מניע  שיהיה אפשר ואי מתנועע. שהגלגל רואין אנו כי

ג  מתנועע  הגשם זה ואם כשיניע, יתנועע גשם  שהוא אחר כי  ממנו. חוץ אחר כ "גלגל

ג  יתנועע וזה אחר גשם שקר "יניעהו וזה תכלית ללא  מספרם  וילך גלויה "כ, השאלה והנה .

ספרו  מפרשי והשיבו יתנועע . לא  והאבן השואבת . מאבן  יתנועע שהברזל מוצאים אנו כי

הברזל. תניע שהאבן  לא לאבן  החושקת הברזל צורת  מצד היא הברזל תנועת  כי

È�‡Â אחר מגלגל הגלגל שתנועת לומר נוכל כן  כמו בזה? דעתם שקטה נחה איך תמה

בעגול  העליון  תחת  להתנועע  לחשוק התחתון  צורת אך להניעו, בו בפגעו לא  ממנו, חוץ

תכלית . ללא מספרם  ילך ולא במקומו, ונח  שקט והעליון  ראינו (ואם)תמיד, לא  [ואמנם ]

ג  הברזל תנועת  חשוק הנה בתחתונים . כזאת תנועה חשוק מאמינים"צורת היינו לא  כ

כן זה, תנועה על השכל להקש המנגד תנועה הברזל שתנוע  וכמו החוש. עליו העיד לולי

ארס  דברי  דבר סוף העגולה. אופן  על לגלגל תנועה מקרה להיות  היונים"יכול וחבריו טו

הבלים בהם  ויש  העינים . מאירים  ולא הלב משמחות  אינם  בשר, ויגיעת  הרבה להג בעיני 

את כי  הפלוסופים, ספרי למדתי ולא בטבעיות . חוקר ולא פלוסוף אינני  הרבה. והזיות 

שלש זולתי  המופת  דרך על השכליות המעלות  מכל נתבררו שלא  רואה הנך רוח . ישא כולם

לאמתם הרב התאמץ שלא ופרטיהן, השכליות  המעלות  מן  הרב המספר ונשאר אלה.

ב  השם  קצתן . ונזכיר הפלוסופים . בדרכי השכל מנהיגם"במופתי  ישראל, אלהי  הוא ה

בריאת מתכנת  כפי קבועות, בחקות מנהיגם  העמים  לכל אלהים אלהי והוא ופלא . הפלא 

כמ  וארץ. יט-כ)ש "שמים  ד, השמים"(דברים כל תחת  העמים לכל אותם אלהיך יי' חלק אשר

הזה  כיום  נחלה לעם  לו להיות  ממצרים הברזל מכור אתכם  ויוציא  יי' לקח ."ואתכם 

" בספר יפה חןובארנוהו יצר 125."רוח  מבין הארץ, יושבי כל על שבתו ממכון  משגיח  ִֵהשם 

חסד  עושה וחסידיו, נביאיו על שכינתו מׁשרה במסתרים, רואה לשון כל שומע ְֶַהמחשבות 

אם לחסד אם  עולמו, מנהיג  שבהן העליונים  הדברים כל זה ובכלל בארץ. וצדקה משפט 

ואם למספרם . חקר אין  השכליות ואלה ולאורחותיו, לדרכיו קץ ואין  מספר אין לשבט,

ה' את  ידעו לא אשר הכסילים את בהן  ולנצח להוכיח במופתים ודרך דרך כל לבאר באנו

מופתי כדרך שכליים  המופתים  והיו מעשיו, על ומלינים  מדותיו על ומהרהרים דרכיו, ואת 

עוד לאמר  בפעם כפעם יהיה ולא כרחו, בעל הריב בעל שיודה עד יח,הפלוסופים , (יחזקאל

אדני'"כה ) דרך יתכן שהזכיר "לא וכמו בם . אמון אין  אשר הנלוזים כתות  שאומרים  כמו ,

ע הנביא לומר "יחזקאל מקום  היה האנושי ובעיון בשכלינו כן עושין  בהיותנו בספרו, ה

השכליות מן  שלמדנו מה במופת המבארת  הגמורה החכמה הם האלו, המופתים שהשגת 

ימצא  מי לבררו. וידיעתו האנושי משכל זה כל רחוק רחוק אבל התורה. מן הקבלה דרך על

.125258 עמ' א פסקא טו פרשה שלמה, חכמת
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ואין בחכמה. השם  דרכי כל כי מהן? אחד על אפילו אלא  כולם , על לומר צריך אין  המופת ,

הנאמנה  הקבלה רק לנו ואין ב'. חלון  למעלה שהודעתי כמו בשכל. מופתים  החכמה על

וכיוצא  ורוגז, רחמים  ושבט, חסד ומעשיו, אלהים  פעולת  דרכי  והחכמים , התורה מן 

ב  השם ידענו "במנהגי  כלל דרך ועל הלב. מעין  הנעלמת  העליונה חכמתו סוד כפי  הכל ה.

הוא "ש וישר צדיק עול ואין  אמונה אל משפט , דרכיו ד)"כל לב, למעלה (דברים כמבואר . ֵ

ח  ב' מה "חדר ועל למה החכמה סוד לדעת  בשכלנו מופתים למצוא עצמנו שנטריח לא  ה.

ז  קדמונינו שאמרו וכמו כך. או כך א)ל"חקקה יט, רבה  גזרתי"(במדבר גזירות  חקקתי, חוקה

אחריהן להרהר רשאי  אתה אמת ."אי ודבריהם  ,

Ì‚ הר בדברי ז "בינותי על "ם בשכלו מופתים  למצוא שכלו שהטריח  מצאתי ולא  ל

ובדרכיו  במנהגיו האלהיות  והדעות השכליות  המעלות בכלל שהן אלה, מכל אחת

כשדבר  מספרו, הג ' בחלק שתראה כמו אמונה. לדרך כולם  הענינים סבב אבל ובתואריו.

אל  השכלי וההקש  המדעי מדרך הענין העתיק איך העליונה, והידיעה ההשגחה ענין  על

ונתיבותיו? ה' דרכי בסוד בפרטים , יעשה מה בכללים, לו קרה ככה ואם האמונה. אהל

מוגבלים  בלתי  ענינים  הן  כי האנושי , השכל מדעת נמנעות  כולם דעתשהן  תקיפם  ולא 

ז  שהרב ולפי לבבו "האדם . אמונת והראה האלהיים, הדרושים  בכל ומישרים  צדק דבר ל

לאמת שכלו יד שקצר ובמקום  התורה. דברי  מכל ושמאל ימין סר לא  כי הגדולה. ְֵַוצדקתו

ע רבינו משה תורת  בצל הסתופף במופת, בדרך "הדברים  ודר והחכמים , הצדק ונביאי ְַָה

אחר  מגולה. תוכחת  עמו אתוכח לכן והנבונים. החכמים כדרך טוב, ובשכל הדעת שקול

יושר  להוכיח  יכול ולא השכליות, במעלות ובהתפלספותו בשכלו המופתים  מצא  שלא

שהודיע הדרכים מכל דרך ו[יושר] בתורה הכתובות  החקים מכל וחוק המצוֹות מן מצוה

ב  הטועים"השם  אבן  במופתיו למחות  השכל, במופת בריותיו בהן מנהיג  שהוא  למשה, ה

המעלות על לחלוק עולם , של צדיקו על עתק הדוברים  והאוילים  הלצים  הכסילים כת

א  והתורות . המצוֹות  החקים  המדות ומעלות  האנושית"השכליות בחכמה ישר מצא  מה כ

" בשם לתארה שהסכים מופתיה, גמורה ובדרכי  הנביאים"חכמה כל דברו ושממנה ,

" בשם התורה דברי  ולתאר ולדבר "קבלה בספריהם , להאריך לי ומה חכמה? בתאר לא ,

ה  הן הן לב, וחכמי  והנביאים  התורה דברי  כי  שלשים כתבתי  הלא הגמורה "עוד? ."חכמה

" שם  עליהן שיפול הדברים הן  מה נאמנה הודעתי  גלוי"חכמה גם  להראות נטויה ידי ועוד .

" של לשונות בהן  שנזכרו כולם  הכתובים איך אדם, המנהגים"חכמה לכל יושר על כולם ,

ב  השם מן עד איש מפי איש סובל "המקובלים חכמה של לשונות  מכל אחד גם ושאין ה.

הכתובים מעדות יותר נאמנה עדות  ואין השכלי . והמופת  האנושי  העיון  על הנחתו להיות 

לנו  אחד דרך כולנו ואמר, זה אל זה וקרא  שהנחנו. הכללים יושר על המעידים  עצמם ,

" הישרה. ההנהגה חקי נעדרה לחוקק לא מהנה אחת וראו ה' תורת ספר מעל 126."קראו

בזה: ודי 

פי"ט126. סוף  החודש , קדוש הלכות בסוף  רמב"ם  דברי ע"פ מליצה זו
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ו חלון 

‰˙Ú" בתאר סוגים  ארבעה שיש כח "חכמה תבין  השני החכמה, נושאי הראשון  הסוג  .

" החכם . הרביעי  עצמה, החכמה השלישי החכמה החכמה, הנטועותנושאי הכחות כלל הם "

" ב'. חלון  ב' בחדר כמבואר החכמה. שתכללם  כולם  המנהגים מסתעפים שמהן כח בנפש,

"החכמה  ולציירם . לשמרם החכמה חקי  לקבל בנפש , נטוע כח  היא  הןהחכמה " עצמה "

לאדם . האדם תורת ומסר מעשיו לכל ית ' הכל אדון  שחקק העליונים, הנפלאים החקים

"החכם"ו  והנה פיהם . על מעשיו ועושה החכמה, חקי  שקבל הוא החכמה " וכח נושאי  "

ו  למעלה. כמבואר אדם  בני  נפשות בכל נמצאים  לכל החכמה "החכמה, נודעת  היא  גם "

כדרך אותה, לקבל כ)החפץ א, תרונה "(משלי בחוץ וכדרך"חכמות יב-יג ). ל, לא "(דברים

לים מעבר ולא  וגו' היא ולהיות"בשמים  חכמה. נקבל שמהן חכמים ודור דור בכל ויש  .

ב חכם" השם  שנטע  למעלה כמבואר אדם . כל ביד מסור זה גם כל "" על למשול כח בנו ה

ב  שהולך ומי החכמה. כפי ולהנהיגם תחיה חכמה "הכחות  החכמה כי יחיה, נפשו את  הוא  "ְֶַַ

נאמר וכן  למעלה. כמבואר הגוף את המחיה הלחם כמו כג )נפש. נ, אראנו "(תהלים  דרך ושם 

אלהים ב "בישע  השם חקי  כפי הכל לעשות דרכיו המפלס על והוא  על ". לא בחכמה. שהן ה

ברוח  החכם  המלך אמר וכן  לעולם . החיים  דרך ימצא לא  כי ובבינתו, בשכלו דרכיו המפלס

א)הקדש  ח, אזניך "(משלי הט  לתבונתי  הקשיבה לחכמתי חקי"בני, וקבל הקשב כלומר .

ב  השם  חקי והן  ואע"חכמתי , אזניך, הט לתבונתי  וכן אינך "ה. ובינתך שכלך דרכי נגד שהן פי 

השכל, במופתי טעמיהן לי  נתבארו לא חקים אקבל למה תאמר ואל אחריהן . להרהר רשאי

חיים . וארח ישרה דרך היא איזו בעצמי  שאפלס יותר וטוב ובינתי? שכלי דרכי והסותרים 

ואמר חתם  ו)לכן ה , תדע"(משלי לא מעגלותיה נעו תפלס  פן חיים  נכבד "ארח  משל וזה .

השקר  דרך ארחות . לשתי והפוכו, דבר מהן  א ' בכל שיש לפי החכמה, עניני המשיל מאד.

לפלס  הנכון, הדרך למצוא השכלי המחקר והמשיל חיים . לארח החכמה ודרך שאול. לארח

הזאת החקירה והמשיל ובמאזנים. בפלס  ששוקל כמו בשכלו שוקל האדם  כי משפט. ומאזני 

בדרכו. לבטוח  יוכל שלא רגליו, תחת  והנדים  הנעים מעגלות על לדורך והחלושה, הקצרה

ימצא  השכל בדרכי ומפלס החכמה בעניני החוקר וכן כזב. המעגל פן  במצוקה תמיד והוא 

ונצוחים , טענות  תהפוכות  רבבות  יש כי  עליהן. לבטוח יכול ואינו ונדים, נעים  שכלו דרכי  כי

" ומלת  למעלה. שבארנו מה וככל למחר, יפסול היום  שיכשר המבואר תדעומה דבר על "

בעז  בשרשו שיתבאר כמו למ "במופת, בשכלך תפלס  פן לך השמר אמר זה ועל ארח ה. צוא 

ובבירור: במופת  מדרכיה דרך לעולם  תדע ולא  מעגלותיה נעו כי וזכור החכמה. דרך חיים

ז  חלון

˙ÂÈ‰·Âוהדעת הבינה השכל כחות  באמצעות  לאדם מתודעים החכמה דרכי ַשאין 

הכחות שציורי  בעבור הנפש, לטבע מנגדים החכמה דרכי  רוב זה ומלבד בו. הנטועים

הן מה עתה לחקור נשאר ד', חדר למעלה כמבואר רעות, לפעולות נוטים  בטבעיהן 

לאסוף  בו, הנטוע  החכמה בכח להשתמש  האדם שיחפוץ המסבבים והסבות  האמצעיים
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ב  השם חכמת חקי  שם"בה עליהן שיפול האחרים  הענינים  ללמוד חושק האדם ואם ה?

" ב "חכמה דבר השם  מעשה ידיעת והן הלמודיות". החכמות ידיעת  ובארץ, בשמים ה

שהן לפי  כי הפלא . מן  זה אין השני , בחדר עליהם שרמזנו מעשה מלאכת כל וחכמת

המנהגים שאין לפי  הנפש , לטבע  מנגדים אינן גם ולדעתו, האדם לבינת מתבארים

ירבו  זהב גם  כסף גם  הבריות, בעיני  לבעליהן וכבוד חן נותנים  וכן  מהן, מסתעפים 

הגבהות כח עמהם וילוה לדעתם  לחשוק והבינה השכל מטבע הנה בהם; למתעסקים 

לעורר  יעזרו וכולם ולכנוס . לאסוף והחמדה התאוה כח  ואחריהם  בנפש. הנטועים  והכבוד

המנהגים מהן  שמסתעפים הנפש בחכמת  יתכן  לא זה וכל ולדעתם. ללמדם האדם  חפץ

ההמון . רוב שהן  ולאוילים ולכסילים ללצים  שנואים  ובעליהן ולבינה. לשכל מושגים שאינן

בלב  שבהצטיירו ידוע , כח  בנפש  נטוע האם נשאל כן ואם בטבע. והון  עושר מביאין  ואינן 

לחפוץ  בה, הנטוע החפץ כח  ויעורר לחכמה המנגדות  הנפשיות הכחות  כלל על ימשול

ואילו  בדרכיה? וינהגו ממשמעתה יסורו שלא  הכחות כלל ולהרגיל החכמה דרכי ללמוד

הכח  באמצעות החכמה אל נפשו כחות כל להכריע  עליו יקל אז האדם , בנפש כזה כח  יהיה

זה  בכל החכמה, אל מנגד הזה הפרטי  הכח  שגם תצייר ואם כולם . על המושל הזה הפרטי 

ויתבונן וישכיל לבדו. הזה הפרטי הכח  לתקן  רק יצטרך לא אז כי העבודה. עליו תכבד לא 

הכח  ימשול אז כן לעשות ובהשלימו החכמה. דרך עם  ולהשותו אמת  בדרך להדריכו תמיד

ודבר. דבר בכל החכמה דרכי  כפי  וינהיגם  ינהלם  ופתאום  הנפשיות, הכחות  כלל על הזה

העוז  שבידו אחד גם  כחותיה בכל תמצא לא הנפש, בית כל חֹופׂש תהיה אם  ֵוהתשובה

בו  שנשתבח והנאדר, הנפלא  הענוה כח  לדוגמא ונשים  הכחות. שאר על למשול והגבורה

ע רבינו משה הנביאים  עוד "אדון צריכין  היינו לא  הכל, על למשול בכחה היה שאם ה .

כח  בנפשינו וליסד למצוא לב בכל ולעדור ברוחנו ולהתבונן  להשכיל זולתי דבר, לשום 

המעירים טוב, ושכל בינה דברי לשמוע חכמים אל וללכת החכמה. שחקקה כפי  הענוה

ב  הנפש יוצר מה' ולהתחנן בענוה. שיתלבש הרוח  הציור "חפץ להוציא  בעדינו שיגמור ה,

צרכינו  כל לנו יגיע כבר ציורו, מוצאים  ובהיותנו הגמור. הפועל אל הכח  מן הזה הנכבד

הפרטי . הכח מחק נמנע זה כל אבל בחכמה. שתתנהגנה בכללן  הכחות  להכריח באמצעותו,

יותר. לא אליו המנגד השני  הכח על רק ימשול לא  בנפש, בהמשלו הטוב הציור גם  כי

כן בעבור תחלושנה לא  אבל בנפש, הגאוה כח יחליש הענוה ציור שבהמשל תאמר כאילו

שהיא  והודענו הענוה שהמשלנו וכמו בהן. וכיוצא  הנשים וחמדת  והזוללות  הסביאה כחות 

מהן אחד גם שאין הכחות. בכל הענין נוהג  כן הכחות . כלל על בציורה תמשול לא  לבדה

וא  הנפש . בכללות החכמה."מושל אל החפץ רוח  המעירה הסיבה על לחקור עלינו כ

ÌÏÂ‡Â התורה והודיעונו האמת נביאי ובספרי  בתורה מפורש  וסודו, זה דבר שורש

כלל  על למשול לו רב ידיו גמורה, הגלות  שבהגלותו ידוע, כח בנפשנו יש  כי והנביאים

ובינתו  שכלו בכח  ולהשתמש החכמה, חכמתו בכח  לאסוף האדם  חפץ ויעיר כולם , הכחות 

הוא  הזה והכח  שלמד. החכמה כפי  שתעשינה כחותיו כל ולהרגיל החכמה בדרכי ומדעו
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כח  והוא והפוכו, דבר בו יש  כי  החכמה, מנושאי  אחד הוא  וגם בנפש, הנטוע היראה כח 

התאוה  כח  תאמר כאלו ענינים . לכמה מתפשט הנפשיות  הכחות  מן  אחד כל והנה העזות .

נשים . להרבות  יתאו ועושר. הון לקבץ יתאו ולשתות. לאכול יתאו רבים . לענינים יתפשט

מחיה  יירא מאויבו. יירא  האדם  רבים. לענפים מתפשט  היראה כח וכן  הטובה. לענין  וכן

מאנשי יירא  הכבוד. יראת  וכן  הרשעים. ומן  הזרוע מבעלי יירא  וממשכלת . ממות רעה,

ממנו  שגדול ומי  ואמו אביו יירא השם. ואנשי החכמים את יירא  והרוזנים . המלכים המעלה

מסוג  שהוא היראה, בכח  יש אחד סעיף אבל להפך. נוהג  פנים עז שהוא  ומי בשנים .

השם יראת הוא  הזה והסעיף שני , בחדר שבארנו וכדרך כלל, הפוכו לצייר שאין  המדעות

אפו "ב  עוזו ומשפטיו מוסריו מפחד לירוא  האחד שתים. דרכים על הוא  השם ויראת ה.

ונשג  ה' רם  כי הכבוד יראת  לירוא והשני  רב וזעמו. ושמים , ארץ על הודו לבדו, שמו ב

אחדותו  השם מציאות  כי  הדעת . בשקול נטועות היראות  ושתי  סוף. עד מראש ושליט 

בדברנו  שיתבאר כמו אדם. של דעתו עליהן  תכריע תכלית , בעל הבלתי ויכלתו רוממותו

" שרש בעז ידעעל וגזרותיו בעיניהם"" כי יחד. ישראל לשבטי  החוש  בידיעת נודע  ועוד ה.

יכול  לבדו הוא  כי  להם  ונודע  והנורא הגדול ה' מעשה את  ובמדבר הים  על במצרים , ראו

ב  ושהוא  היכולות, כל לעושי"על ולשלם  ולישרים  לטובים  להטיב שבתו ממכון משגיח ה

כדרך כרשעתן. לה )הרשעה ד, עוד "(דברים אין האלהים הוא  יי' כי  לדעת  הראית אתה

יראת"מלבדו  אותו ליראה צריכין אנו תהלה, כל על המרומם  וגדלו כבודו בעבור ולכן  .

ממנו  ליראה צריכים  אנו חקר, אין  עד גדולים שהן  ודינו משפטיו ובעבור והרוממות. הכבוד

זה, בענין  הפוך דרך למצוא  האדם  בכח  שאין לפי  המדע בדרך והכל והפחד. העונש יראת

" העליונות הסודות  תעלומות הקדש  כתבי  כנו זה ומטעם  שני. בחדר שאמרנו מעשה כמו

מרכבה  ומעשה במליצת"בראשית  ותפארתו תהלתו השם בכבוד הנכלל כל כלל דרך ועל .

הגדולות אצל תמיד הזאת המליצה וכתובה ג '. חלון  זה בחדר שבארנו וכמו ה', יראת

כמו ח)והתהלות . פט, סביביו "(תהלים כל על ונורא רבה קדושים בסוד נערץ בהיותו "אל כי . ֵ

וכן  נורא . הוא כן על רבה, קדושים סוד על יא)מרומם טו , מי"(שמות  יי' באלים כמכה מי 

פלא  עושה תהלות נורא  בקדש נאדר למעלה "כמכה נפלאות  ועושה אלים אל בהיותו כי  .

מכח  המסתעף הזה שהסעיף ולפי הרבה. וכן  תהלות נורא  הוא  כן  על האדם , דעת  משקול

אדם . של דעתו שקול תכריעהו בנו, הנטוע  היראה

ר ‰�‰ זה, בענין יראתו בכח להשתמש מנפשו מוכרח הוא  כבר אדם, דעת  שדעתו ל "מי

ב  השם ואע"יראת  לרדת"ה. ירא שאינו משל דרך על אחרים . לענינים  בו משתמש שאיננו פי 

הפוכה  היא שגם האומץ בכח  משתמש שנפשו לפי הסכנות , שאר או במלחמה, ללכת  ַימים ,

ב  השם  נגד כן  לעשות יוכל לא היראה; נגד "מכח  להתקומם  ידיו התחזקנה לבו היעמוד ה.

ואע היראה? על תנצחהו ודעתו ית', ומשפטיו מכח "דבריו ההפוכה העזות  כח בנפש  שיש  פי

שמרוב  עצמו על ומופת  אות  נתן  היראה, מן  זה בסעיף בעזות המשתמש  הנה היראה.

צורת ממנו בטל וכמעט דעתו, השחית  גם  נפשו דרכי שהשחית  מלבד וסכלותו, רשעתו
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כן להן, התנגדותו רוב וכפי  האדם. צורת עצם היא הראשונות  המושכלות  דעת כי האדם .

" ומתואר הצורה. הׁשחת השםרוב מנאץ משחית  אבל איש  למעלה. וכמבואר בזה וכיוצא " ְֵֶ

השכחה  דרך על זולתי  היראה, מן זה סעיף על יודה הדעת בהכרח שלמה, בקרבו שצורתו מי 

הם הנה אחת, דרך על הנפשות בכל נטועים הם  ואם  הראשונות  המושכלות כי  והעצלה.

אי בדעתו הצטיירו לא ואם מעולם. עליהם  התעורר לא  הנפש  ובעל כשכוחות, במקצתן 

וכמו  בקעה בלא  הר שאין ראשון מושכל משל דרך על הבינה. תולדות  מהן  שיוליד  אפשר

יקרה  וכן  זה. מושכל על התעוררו ולא  בימים  שבאו אדם  בני  ויש למעלה. שאמרנו

בעז  במקומם  שיתבארו ה' ליראת  יסודות  שהן הראשונות שלא "במושכלות אפשר ה.

ובאמונה, באמת לאביהן  הדומות  התולדות  מהן תצאנה לא  ואז הנפשות , במקצת  יתעוררו

ב  השם ואולם היראה. מדת בקרבם מלבד "להכריע  לכן  חיים, וחפץ חסד רב שהוא לפי  ה

באמצעות נדח  ממנו ידח לבלתי מחשבות  חשב גם  הראשונות, המושכלות  ציורי  בנו שנטע 

מתרדמתה. אותה ומקיצים  הנפש  את  המזכירים האדם לנפש מחוץ עלילות  ותכן  השכחה,

בעז  יתבאר במקומו כי בארוכה, זה ענין לבאר המקום פה בחדר "ואין  הכונה ואין  נכון , על ה

לעשות עצמו ולהרגיל החכמה לקבל האדם חפץ המעיר הוא  הזה שהכח  לבאר רק זה

להשתמש היראה תכריחנו ה', את  לירוא מדעתו מוכרח  האדם  בהיות כי בחכמה. מעשיו

ב  השם  חקי  בו לאסוף חכמתו ובינתו "בכח  שכלו שאין  בעבור אחור נזור יהיה ולא ה,

ב  שהוא  יודע שהוא לפי  כי  לדרכיה. במנגדים  גם  במופתים  החכמה דרכי יוצר "משיגים  ה

שאמר  כמו וליוצרו לחומר הדבר ידמה נאצלו. ית' ממנו שבו, והבינה השכל וכח  הנפשות,

ט)הנביא  מה , תעשה?"(ישעיה  מה ליוצרו חומר היאמר וגו' יוצרו את  רב וכן"הוי כט,. (שם 

הבין"טז) לא  ליוצרו אמר גדולה "ויצר כלימה ּתּכלם האדם  דעת כי  הדעת . שקול נגד והוא . ִֵֵָ

ית', לתבונתו חקר אין כי לו בהודע מהתבונן , תסתתר הירא  ובינת  כזה. און  מחשבת  ָעל

הפוכים הנפש ציורי שדרכי  בעבור החכמה, מן אחור יסוג  לא וכן  וצרה. קצרה האדם ובינת

יאמ  ובגלוליהם בשקוציהם מבקשים שהן  בעבור לא כי ישר מדרכיה דרך על שהולכים  ן 

שהוא  באמת  המורה המדעי, השקול על חולק הוא הרי זאת, בהאמינו כי בחכמה. ושעושים

אחור "ב  לנזור דומה והדבר ורשע . סכלות ומהו החכמה, דרכי הן מה להודיע יוכל לבדו ֶה

ב  השם  ומנאצים מתקוממים  שניהם גם  כי  ובינתו. שכלו ה."בעבור

Ì‡Â,עושה הוא טוב לא  כי  הוא גם ויודע  הנפש , טבע והכרח  היצר תוקף בעבור הנזירה

יראת תועיל לזה גם  נפשו, ציורי טבע נגד לעמוד בכחו שאין  הן(השם)אך לבדה, [העונש ]

יחרה  פן והחימה האף מן פחדו בעבור החולף, העולם והנאת  רגע  הנאת  לעזוב שתביאהו

גדלו  ומוראו השם כבוד בעבור מחטוא  שישתמר הן העונשים? משקל יודע  ומי בו. ה' אף

הכבוד  יראת  יירא ויש  העונש, יראת יירא יש  ובמעט . ברב ויתחלפו אדם , כל וזה וכבודו.

הדעת רוב כפי הכל ממנו. חלוש ויש  רבים . יסודות  על מיוסדת  שיראתו יש והרוממות.

קץ  אין כי  החכמה, רוב כן היראה גודל וכפי הטהורה. היראה יסודות  שהן והשכל, והבינה

השמירה  לעניין  וכן עליה. לבו כל ונותן  השם חקי  תמיד אוסף באמת  והירא  ֵלחכמה.
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בין והולך סובב והדבר ובמעשה. בתלמוד מקצר כך, כל רחבה יראתו שאין ומי והעשייה.

הכבוד  ביראת שיש  הרבים  בפרטים  הן העונש, ביראת  שיש הרבים בפרטים הן  האדם , בני 

והחכמים הצדיקים  הגבורים . שלטי כל עליה תלויין  לתלפיות , בנויה היראה כי  והרוממות.

חכמה  כל ראשית היא היראה. יסוד בנפשם  יוסד לכולם  והיודעים , והנבונים  ִֵָוהחסידים

בזויה  הנפש שחכמת  בעבור ממנה הנזירה תהיה לא  וכן אדם . לבני החכמה ותכלית

כי עליהן . ומלעיגים  מתלוצצים החכמים, בוזים  והם וללצים, לרשעים  ולכסילים לאוילים 

החיות כמו בעיניה וידמו והכופרים, הנלוזים מעלת תקטין  בנפש , שהתחזקה ה' יראת

כדרך שנאתם, על או אהבתם  על תחוש שלא השורץ, והשרץ כב)והבהמות  ב, חדלו "(ישעה 

הוא? נחשב במה כי באפו, נשמה אשר האדם מן  בעבור "לכם  ממנה הנזירה תהיה לא  וכן .

ומלאכת הלמודיות החכמות  שאר כדרך בטבע , לבעליה ועושר הון מביאה החכמה שאין 

יעבור  ולא  בהם. יתרון שאין ביודעו השמש, תחת אשר בכל ימאס ה' את הירא כי מעשה.

אלה. כל בעבור גדולה או קטנה ה' פי  את 

ÛÂÒ ר בנו, הנטוע  היראה מכח הזה הסעיף ה'"דבר ביראת המתפשט  ממנה חלק ל

המעיז  לומר צריך ואין  ה' יראת  והשוכח  חכמה. כל יסוד היא  כמבואר מדעי  חלק שהוא

יקבלנה  ולא  ולבזותה החכמה למאס  תכריחנו נפשו שטבע בידוע הזה, הסעיף נגד פניו

ב  השם אל מתועב החכמה מן  והנלוז בדרכיה. ינהג שלא שכן  וכל שוא "כלל, ונוחל ה,

שנינו זה ועל ה )ותהו. לגיהנם"(אבות , פנים  ר "ועז ושנה עזריה". בן ג )א  אין"(אבות , אם

חכמה  אין  רחבים!"יראה ענינים  הכולל קצרה בלשון שדברו  בחכמינו שבחר וברוך .

בעז  יפה הענין פרשתי  אבות למסכת  אוצר 127ה."ובפרושי  לבית  היראה כח להמשיל ויש

אין ואם  בתוכו. שמורים וכולם  ומעדנים, חפצים כל היקרות, הסחורות בתוכו שאוספין

בשום והמקום , הבית  נעדר שיסחר אפשר ואי כלום. אין החפצים  בהן  להניח  ומקצוע בית 

כל  לאסוף יוכל ה', ביראת פתוחה נפשו שבית ומי כלה. החכמה אוצר היראה וכן מסחר.

אוצר  בנפשו אין  ואם  כראוי. שאסף ממה ולהסתפק נפשו, באוצר ולשמרם החכמה קבוצת 

להסתפק  יוכל לא בנפש, חכמה מאסף אין  ואם חכמה. בו להניח מקום בה אין היראה,

ע הנביאים כי  הוא . קדש  הזה והמשל מחכמה. שנאמר "וליהנות הקדש  ברוח  כן  המשילוה ה

ו) לג , אוצרו "(ישעיה היא  יי ' בעז "יראת  השני  בבית ויתבאר ואמר", כ)ה. כא, אוצר "(משלי

חכם בנוה ושמן  ואמר"נחמד במקומו. ויתבאר לג ), טו, חכמה "(שם מוסר יי ' (שם."יראת 

י) יי'"ט, יראת חכמה י)."תחלת  קיא, יי'"(תהלים יראת חכמה באלו "ראשית  וכיוצא  .

בעז  כולם ואמר"שיתבארו כג )ה. יט, לחיים"(משלי יי' ואמר"יראת  כז). יד, יי'"(שם  יראת

חיים ""מקור לשון בהם  שנזכר הפסוקים לפרש הנה באתי  ולא לבד "יראה . הכונה כי  .

" לשון  בהן שנמצא  הכתובים  זה בבית ""חכמה לבאר וגזרות  ושרשי יתבארו יראה . "

בעז  בדברנו ""במקומם  שרש על ובניניו.ירא ה גזרותיו "

יז127. משנה פ"ג  לבנון, 252)יין עמ' תשס"ג (מהד'
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Ï·‡,בדרכיה ולהתנהג  חכמה לבקש  האדם  חפץ שהערת בקצרה, פה לבאר חפצתי 

שנאמר  כולה התורה לכל היראה תקדים  כי הדבר, מפורש  ובתורה ה'. יראת  באמצעות  הכל

יב) י, ללכת"(דברים  אלהיך יי' את  ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך יי ' מה ישראל ועתה

אותו  ולאהבה דרכיו שהן"בכל השם  בדרכי  ילך והירא  הכל. יסוד ה' יראת כי  להורות ,

ב  השם והאוהב יאהבנו. בדרכיו וההולך החכמה. וכמו "דרכי נפש . ובכל לב בכל יעבדנו ה

" בספר חןשבארנו שישתמש128"רוח לאדם  נקל כי הודיע  כן אחר למבין. ברורים דברים 

ב  השם את  לירוא בו הנטוע  היראה הכבוד "בכח יראת הן עליו, תכריחנו שהדעת לפי ה.

אמר הראשון  ועל ועונשיו. משפטיו יראת  הן  יד)והרוממות , י, אלהיך "(דברים ליי ' הן

בה  אשר וכל הארץ השמים ושמי  ב "השמים שהוא  זאת . ידע המדעי  השקול כלומר ה ",

אמר השני  ועל והתחתונים. העליונים על ושליט רב ועליון  ב-ז)נורא יא, וידעתם"(דברים

מצרים לחיל עשה ואשר וגו' מצרים בתוך עשה אשר מעשיו ואת  אותותיו ואת וגו' היום 

הרואות עיניכם  כי וגו' ולאבירם  לדתן עשה ואשר וגו' במדבר לכם  עשה ואשר וגו'.וגו' "

מן ונפרע  לטובים  טוב משלם  שהוא  החוש, בידיעת יודעים אתם עונשיו יראת  כלומר

הרי בזדון  הוא  ואם לעולם. יחכם  לא  אלו, יראה מיני  משני אחת בו שאין ומי הרשעים .

משוקעי מּכת הוא  בשכחה, הוא  ואם הדעת. המשחיתים והכופרים המנאצים מּכת ִִַַזה

עליהן  שנאמר הראשונות המושכלות  מדעת והנבערים  הבוערים ז)התאוה צב, איש"(תהלים

ידע לא  ואמר"בער יב). ה , ומעשי"(ישעיה  יביטו לא  יי' פעל ואת  וגו' וחליל וגו' כנור והיה

ראו  לא המגיעם "ידיו  בעונש ואמר יג ). דעת"(ה, מבלי עמי  גלה ."לכן 

ÈÓÂ כלל על למשול לו רב ידיו שתיהן, שכן  וכל האלו היראות  מיני  משתי  אחת בו שיש 

מנגד  שהוא  או יבין, לא  בין יבין בין בכללם , המנהגים מהן שמסתעפים  הנפשיות הכחות 

זאת בכל וחיל. הון  ידו על ישיג ולא  עבורו יכבד ולא  הלב, יצר לטבע  ומנגד ולבינתו לשכלו

ויעשה  ה'. ביראת  ומושלים  מלובשים  בהיותם הלב, ובהסכמת  רוחו במעדר יצרו יכבוש 

ויהיה  במועצותיה. החכמה להן  שגבלה כפי  לכחותיו גבולים  ויעשה השם, חכמת כפי הכל

כחו: בכל צוהו כאשר לעשות באלהיו יבטח  כן הפקח. על הנשען  כעור ומנהגיו עניניו ִֵבכל

ח  חלון

Ú„Â" בספר גניםכי בעז מעין יתבאר """ שרש  "יסר ה ושרש  כלליהןיכח " בכל "

" שרש פירוש  בקצרה לבאר מאלצני הענין הכרח פה אבל בלשון"יסר ופרטיהן. נמצא כי .

" שרש והוא לו. קרוב שרש  שכל "אסר הקדש ומצאתי וחפשתי ההקשרה. על ושתיהן  .

באל  ביו "הנכתבין  שהן  וכל הנפש. כחות בעבור לא  הגוף, קשירת  על הן הקשר "ף על הן ד

ובברזל  בחבל חבירו האדם שיאסור שכמו דומים . והדברים הנפש . בעבור הנפש כחות 

לעבור  יפרצו שלא  הנפש  כחות הקשר כן האסורים. מבית  מהלאה ללכת  יפרוץ שלא

ד128. פסקא א פרשה שלמה, 36)חכמת (עמ'
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ביד  והבחירה והפוכי-הכחות . הכחות  נפש  בכל שנטועים  בארנו כי הראוים . הגבולים

לרע , הנוטה הכח ולהתיר להשתמש  וחפץ רע  הלב שיצר ולפי  שירצה. באיזו לנהוג  האדם 

בכח  ישתמש  אבל כחפצו, יתירנו ולא זה כח  וליסר לקשור צריך בחכמה החפץ הנה

והכח  האדם. לכחות גבולים  הנפש בטבע  שאין  בארנו וכן החכמה. כפי מפעל עליו ְִָשתלוי

שבטבעו  ולפי החכמה. לו שקצבה כפי  במשקל השמוש  יהיה בו בהשתמשו הטוב

החכמה. במדת לו שהוגבל הגבול כפי  שיאסרנו צריך מגבולו חוץ לצאת  יותר להתפשט 

הכחות מאסר על כולם  זה. מכלל יוצא אין הקדש , בספרי הנזכר המוסר ענין  וזהו

מאסר  ועל פעולות. ולפעול לצאת  בנפש  פרץ יפרוצו שלא  לרעה, הנוטות  הנפשיות 

בכל  בהן  השמוש  שגבלה החכמה [ל]גבולי מהלאה יתפשטו שלא לטובה הנוטות  הכחות 

הנ  בספר כמבואר השכל מוסר ויש עונש  מוסר ויש וענין . היא "ענין היראה והנה ל.

ר  את"המוסר לירוא  היראה בכח  שהמשתמש שבארנו ממה שתבין כמו השכל. מוסר ל

זה על שאמר וכמו החכמה, כפי  להנהיגם כחותיו כל אוסר לג )השם, טו, יראת"(משלי

חכמה  מוסר ואמר"יי' לו). ד, ליסרך "(דברים קולו את  השמיעך השמים  הראה "מן כי  .

השכ  מוסר שיקבלו וכבודו יראתו בעז להם במקומו ויתבאר ה', ביראת על "ל ורמזתי ה.

בכח  הנכללים  והאזהרות  מצות  בכל מאד התורה הקפידה למה להבינך פה, זה ענין 

שנאמר כמו אותם . ומקלל ולמכה, ואמו, אביו מקלה לאיש מיתה חייבה כי (שמותהיראה.

יז) יומת"כא, מות ואמו אביו טו)"ומקלל שם יומת"(שם  מות ואמו אביו והמכה "ומכה .

שנאמר היראה. מן ההפוך הדרך שהוא  פנים עז הוא ג )והמקלל יט, אמו "(ויקרא איש 

תיראו  ז "ואביו שאמרו וכמו ב)ל". לא, יכנס "(קידושין ולא  במקומו ישב לא  מורא? איזהו

דבריו  יסתור ולא מי"בדבריו גם  כי  וכיוצא . ומכה מקלה ומקלל, מחלל לומר צריך ואין  .

לצלע . נכון  מורא , בהן  נוהג  ז 129שאינו ב)ל"ואמרו ל, למורא "(קידושין מוראם  ְִָהׁשוה

ב  שנאמר"המקום כ)ה י, תירא '(דברים  אלהיך יי' יסוד "'את היראה שכח לפי  זה וכל .

מנאצי המשחיתים מ ּכת  להיות  בנפשו הכנה עושה היראה כח והמשחית הנשמה. ִַחיי

ב  ב "השם  השם  ביראת  פנים עז להיות  באחרית  יגיע  כי התורה"ה צותה וכן (ויקרא ה.

לב) זקן"יט, פני והדרת תקום  שיבה שגדול 130."מפני מי  מפני  כבוד יראת  בלבנו לקבוע 

השופטים נגד פניו שהעיז לפי  ממרא, לזקן מיתה חייבה וכן  בשנים . או בחכמה ממנו

בעיניו  כשידמה התורה, נגד גם  פנים עז להיות קרוב וזה ה'. בבית היושבים העליונים

ז  וקדמוננו והבינה. השכל מדרכי  הפוכים אמרו"שהם א)ל לא, מכבד "(קידושין שאינו מי 

הקב  אמר צערוני"אבותיו, ביניהם  דרתי  שאילו ביניהם , דרתי שלא  עשיתי  יפה ואל "ה .

ב  השם מצות  על עובר אבותיו מכבד שאינו מי לומר דבריהם על לכבדם ."תפלא שצוה ה

כדרך מצותיו, על מההעברה יותר לגלגל נוכל צער ו)ומה לה , תפעל "(איוב מה חטאת אם 

""בו? לשון ועוד ביניהם. דרתי  ב אילו הוא כי  פירוש. לו אין הארץ "" ואת השמים  את  ה

יח 129. לח, תהלים ע "פ מליצה

לזה 130. יביא זקן" פני  "והדרת קיום כלומר ה'" אני  מאלהיך  "ויראת הפסוק סוף 
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וכמה  וגדלוהו, הולידוהו כי  אדם . כל דעת  בשקול הוא  אבות שיראת  תדע כי  מלא. הוא 

פנים ועזות  גדולה יותר טובה כפיות  ואין ממנו. זקנים והם  הבנים  עבור סבלו טורח

ממשוחתי שהוא מופת נותן  כן והעושה אבותיו. כבוד ומחלל שמקלה הדעת .131ממי 

ב  השם מצות  על העובר כן וכן"ואין העבירה. בעת וכבודו גדלו שוכח אולי כי  ה.

הפנים עז אבל הלב, יצר בהתגברות  ממנו כנשכחים הם  הפושעים  על שיחולו העונשים

אע משחית , אלהים ."ואיש ירא  איננו לבו, לוח על ומצוייר וגדלו השם כבוד שזוכר פי

מכבד  שאינו מי  אמרו זה ועל תקנה. לו ואין  העזות כח והגביר יראתו, כח  השחית  כי

ואע הקב "אבותיו, אומר נפש, כל בטבע  חרותה שיראתם  כלומר "פי  ביניהם , דרתי  אילו ה

ג  וגדלי , בכבודי  לחשוב הרוח בעלי  מצותי"שהיו על לעבור כביכול אותי מצערים היו כ

שפכתי שלא  עשיתי ויפה בזדון . דעתם המשחיתים  ומ ּכת  פנים  עזי שהן  לפי  ִַותורתי,

האש מן  ישראל שפחדו תורה במתן  תמצא וכן ותהלתי. כבודי להורותם עליהן  רוחי 

ונאמר יז)והלפידים , כ, אתכם"(שמות נסות  לבעבור כי  תיראו, אל העם אל משה ויאמר

תחטאו  לבלתי פניכם  על יראתו תהיה ובעבור האלהים  מן"בא תפחדו אל פירוש  .

להטיב  וחפץ ה', וחנון רחום  כי  תמותו. פן  תדמו ואל רואים, שאתם  הנוראות  המראות

רוממותו  יראת שתגיע  כדי  וגדלו כבודו אתכם והראה קולו את השמיעכם ואולם עמכם.

משפטיו  יראת  שתגיע  כדי  והקולות , והלפידים הגדולה אשו את  הראכם וכן בנפשכם.

תלמדו  השם  יראת בכם ובהיות אש . תאכלהו דבריו על העובר כי  ותדעו בנפשכם. ודיניו

שתנהגו  אפשר שאי שכן וכל דבריו שתקבלו אפשר אי לא, ואם  בדרכיו. ותתנהגו חכמה

" ומלת  אלהים. חפץ "פניכםכאשר אמר ולכן במקומו. שיבואר כמו הנפש  פני  על לבלתי"

""תחטאו  שרשי  לפרש צורנו יגיענ ּו וכאשר ותוכחה . בעז "מוסר ברחבה הכל אבאר ה:", ִֵַ

ט  חלון

Ú„Â ר יראה, של לשונות  בין  הבדל ומצאתי הקדש , בספרי  בינותי  אותן"כי בין ל

עונש יראת על שהניחו אותן  ובין  רוממות, ושל כבוד של יראה על הקדש כתבי שהניחו

שכתובים המקומות  בכל תבחין בנקל זה, כלל וביודעך יראה,ותוכחה. של מלשונות אחת

" תיבת שנסמך מקום כל מדברים . הם  יראה מין  "אתמאיזה "אותו " אל אותך " וכיוצא  "

כמו ורוממות. כבוד יראת על כולם  מלאחריו, בין  מלפניו בין יראה, של כ)לשון  י, (דברים

תירא " אלהיך יי' שהקדים"את כמו ורוממות, כבוד יראת אותו שנירא צוה יד). י, הן"(שם

השמים ושמי  השמים  אלהיך בתלמודליי ' הקשו כן ועל וגו'. א)" נו, סנהדרין מברך (עיין אצל

אזהרתו ואמרו כו)השם כב, תקלל "(שמות לא  פירוש "אלהים דפריש?. ואימא  כד,, (ויקרא

יי'"טז) שם כמוונוקב בשפתיו השם  שבטא פירושו יז)" א, בשמות"(במדבר נקבו ."אשר

ואזהרתו מיתה. יתחייב זה כ)ועל י, תירא "(דברים  אלהיך יי ' מקראות"את  הביא  ולא  .

כהנים  בתורת יד)הכתובים  יט, מאלהיך "(ויקרא מ "ויראת  אחריהם  שבא  שכל יראת". הם  ם 

מושחת 131.
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ב  השם מן  הבא העונש  מן ירא כלומר שהמפרש"עונש . ידענו לא ועדיין העוברים , על ה

מקרא  הביאו ולכן לעונש . ראוי  כ)השם י, תירא "(דברים  אלהיך יי ' עשה את מצות שהוא  "

שם לפרש  ארץ דרך אין שהרי  ית', בכבודו ממעט השם  והמפרש  ורוממותו. כבודו לירוא

הקב  המלכים מלכי למלך וחומר קל בפניו, ודם בשר וכן"מלך א)ה. קיב, איש"(תהלים אשרי 

יי' את  י)."ירא  ד, הימים"(דברים כל אותי  ""ליראה אל הסמוכים  להם  והדומים  "את. "אותי"

יראה אותך " לשון וכל ורוממות. כבוד יראת  על כולם  מלאחריהם, בין מלפניהם  בין "

מ  אל כמו"הסמוך וצרה. ועונש פחד יראת על כולם  מלאחריהם, בין מלפניהם  בין  (תהליםם

קכ) יראתי"קיט, ח)."וממשפטיך לג , הארץ "(תהלים  כל מיי' אמר"ייראו זה קודם כי ז). (לג,

תהומות" באוצרות נותן הים, מי  כנד ית'"כונס  אמרו והוא  ט). א, המים"(בראשית יקוו

אחד  מקום אל השמים  המיםמתחת להחזיר ית ' ובידו הארץ. כל מכסים היו זה ולפני וגו'. "

" הזהיר ולכן  להענישם . ומצותיו חקיו על אדם  בני יעברו אם כבתחלה, הארץ כל ייראו על

אמר מיי' כן ועל הים. מי עליכם  יביא  שלא ודינו ממשפטיו ותיראו תפחדו כלומר וגו' "

ט) לג, ויעמד "(תהלים  צוה הוא ויהי, אמר הוא כדעת"כי שונות  במלות ענין כפל  זה ואין  .

ז  ""המפרשים  אך בראשיתויהיל, במעשה שנאמר כמו אחד. מקום  אל המים הקוות על "

ט) א, כן"(בראשית  לבטל "ויהי יוכל חפץ ואם רגע , בכל הזאת ההויה ומעמד מקיים הוא גם  .ֵ

" זה ועל ארץ. פני  על ולהשיבם ויעמוד מעמדן  צוה הדבר,"הוא  הוית על צוה שבכחו מי כי .

וכן  מפניו. ותגורו שתיראו לכם ראוי ולכן  עת . בכל המקיימו יד)הוא יט, ויראת"(ויקרא

י),"מאלהיך  כח, ממך "(דברים רמזתי"ויראו הנה ועונש. פחד יראת  על כולם להם  והדומים .

" של לשונות  בפירוש אליו שנצטרך מפני זה. כלל על בדברנו "חכמה בקצרה מקומו ועיקר .

" שרש בעז ירא על הקדושות ,"" המליצות  ידיהן על להבין רבים  כללים נוסד אז כי ְֵַה.

" של לשונות בהן  שיש  הכתובים  כל ולפרש  בעניניהן לדבר שדברנו "יראה ונרחיבה וממה .

וההנהגה  החכמה מאסף בו להכניס  אוצר בית  וכמו לחכמה. יסוד ה' יראת כי  לך, יתבאר

בזה. ודי החכמה. כפי 

י חלון 

ÔÎÏÂ.בחכמה שאינן  בעיניו שנדמה בעבור [זה] בדרכיו, הולך ואינו השם מחקות  ַָהסר

צריך  ושאינו נפשו, בטבע  נטועה שהחכמה האמינו בעבור בו מצטייר הזה הרע והציור

משל  דרך על בחכמה. עושות  נפשו כחות שכל מדמה אבל לה. מחוצה הנפש  אל להביאה

לחזק  מטבעם  שבנפש והבינה והשכל חכמה, דרך שכן יחשוב הגאוה, מדת בו תתעורר אם 

גאה  מעשה ויעשה חכמה, של למנהג וליסדהו הנפש אל הרע  הציור ולהמתיק המחשבה,

ע והבינה השכל כח בהתעורר כי המה "וגאון . גם יפעלו לרעה, הנוטות הכחות מן אחת  י 

למעלה כמבואר הכחות . חפצי וישלימו ה ')רעה חלון ד' והנקימה (חדר הכעס  וכן  בארוכה.

המעשים מסתעפים שמהן הנפש בטבע המתעוררים הנפשיות. הכחות בכל וכיוצא והשנאה

הרעות והחמדות התאוות  בכל וכן בחכמה. ונוהגים  טובים  שהן כולם  על יחשוב המגונים,

ג  יחשוב בגויה, הפועלות הכחות  מן שדרך "הנתלות  יאמין  ולא בחכמה. עושות שהן כ
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והגביל  האלו, הכחות  כבישות  הוא  הישרה החכמה ושמדרכי  הלב, יצר מדרך הפוך החכמה

החכמה  שגבלה הגבולים  לאותן  מהלאה תצאנה שלא עד וידועים , קצובים בגבולים אותם

בנפש . המוטבע החפץ מן נשגבות  האלו הישרים החקים  כי  לבו על ישים  ולא  במועצותיה.

אלהים יראת  אין  כי  ותכלה, קץ לה שאין  ית ' חכמתו בפלס שקולים  אלהיים  ענינים ושהן 

המכחישים המשחיתים  מ ּכת  הוא  כי מנשוא  גדול עונו דרכו, שזה מי הנה עיניו. לנגד ִַופחדו

למעלה וכמבואר הנפש . בטבע  הנטועות  הראשונות  המושכלות  ז')בזדון  נאצה (חלון ומנאץ

עבירה  עוברי על האלו התוארים הנחת  כי  הכסיל. ומן  הלץ מן הפתי  מן רע  ו[הוא] גדולה.

הלב  בזדון האמת המכחיש  זה אבל בזה. וכיוצא היצר מתוקף בזדון או ידיעה, מהעדר

" בתואר הקדש בספרי מתואר נפשו, בעיניו ומגאות חכם ,"חכם  הוא נפשו בעיני  פירוש: .

ב  השם לפני  לומר צריך ואין החכמים , בעיני המשחיתים"לא מ ּכת  שהוא  אות וזה ִַה.

ב  השם  נגד והמתקוממים  עצמם  נפלו "המגדילים קצתם רבות . כתות יש בהם  וגם ה.

והדבק  המגונים  בדברים השתקעם שמרוב הדעת. והׁשחת התאוה רוב מפני אלו ְְְִֵֵֶָבמהמורות

והגאוה  השחתתם . לדרכי המנגד אמתי  ציור שום לצייר בכחם אין והבל, שוא  בדרכי  לבם

הגון , ובדרך בחכמה יותר שמנהגם כזאת גדולה אולת  לדבר לבם  תחזק בקרבם המושלת

גדולה  בפחת  נפלו וקצתן  ה'. בסוד עמדו אשר תורות השתי בעלי הגדולים  החכמים מדרכי 

בחכמות לב חקרי והתחבולה, הערמה והבינה השכל כח בעלי  בטבע שהן אלו והם  יותר.

ומבינים ודבר, דבר בכל תחבולות וממציאים  מעשה, מלאכת  ובכל ולמודיות טבעיות 

עד  ובבינתם בשכלם והתגאו אדם , מבני  ההמון בהם שמשתמשים  והמליצות  ִהחדֹות 

ועבדים משרתים  ובינתם שכלם נעשו הנה בעיניהם, חכמים  תחלה  בהיותם כי  להשחת.

מעשיו. ועל ה' על רע מחשבות  לחשוב לבם, גובה אותם  והשיאה הזונה. לבם ליצר

און פועלי הנכללים132התאמרו הדברים  כל על ּבט ּולים והבינה השכל במופתי  ִִלהוכיח

ממש . בהם ושאין מתעתעים  והחכמים  שהנביאים ולהראות למעלה, שבארנו ה' ביראת

Ô‰Âהגמורים הרשעים  והן  חיים . מספר שמם ימח והאפיקורסים המינים כתות  הן

הן האדם . בדעת הנטועים  הגדולים  השרשים לבטל בדבריהם  והגזימו מינות  ספרי שחברו

ומחכמה. ה' מיראת והדיחום  והבינה, השכל חלושי רבות נפשות  שהשחיתו משחית  אנשי 

מלאכת ובכל הלמודיות  בכל גדולות  המדברת  ולשונם  דבריהם  ראו החלושים אלו כי

שהמציאות והטענות הראיות  ודרכי  ובינתם  שכלם  צחות ועל לבם רחב על ותמהו מעשה,

לדבר  להם רב שידם  שכמו האלו החלושים ויאמינו ה'. ויראת התורה שרשי על בהן  לחלוק

אתם האמת כן  ונצוחים , והקׁשים בשכל רבות  הרכבות  ולהרכיב לשון, ובכל חכמה ְִֵֶבכל

ידעו  ולא שהרחיקו. מה כל ולהרחיק יאמינו, אשר בכל להאמין  עליהם לסמוך ושראויים

ובינתם שכלם  דרכי אבל הבינה. כח ובעלי  השכל כח  בעלי  בטבע האלו המשחיתים  שהיו

תועות שבנפשם, האלו היקרות  הכחות בהיות  שקר, בארח דרכּו כי  נחשבו. ותוהו ְָמאפס 

ד 132. צד, תהלים  ע"פ
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משתמשים והם לרעה. כולם הנוטות הנפש  בטבע המתגלות  הכחות דרכי  אחרי והולכות

" הקדש בספרי  המתוארים  והם והאון. והרשעה התאוה להשלים ובבינה נגד בשכל נבון 

""פניו  ולרבים  פניהם. נגד וכחותיהם"נבונים  ענין ; בכל רע  המצייר נפשם  פני נגד כלומר .

פני נגד שהם הרעים  הציורים על ומרכיבים בונים  ובינתם ושכלם  טבעיהן . כפי  מושלים 

פני היה ואילו ותעתועים . שקר ובינתם  שכלם  דרכי כן  ורע, שקר שהציור וכפי  נפשם,

" כדרך"חכמה נפשם באמת , ומבינים  משכילים ובינתם שכלם היה כד), יז , פני"(משלי את 

חכמה  ""מבין בספר ויתבאר גנים. בעז מעין הצדיקים"" נפשות פני  נגד נבונים  היו ואז ה.

אע האלו הרשעים  אבל ה'. פני  נגד והנביאים  ובינה,"והחכמים שכל כח בטבע בהן שיש  פי

הנביא  אמר עליהם  גמורים. סכלים הם הטובים  פני נגד אבל פניהם. נגד לבד נבונים הם

כב) ד, המה "(ירמיה  נבונים  ולא  המה סכלים  בנים  ידעּו, לא אותי  עמי, אויל והמליצה "כי  . ָָ

זה. על נאשם  האדם אין  כי  והבינה. השכל נעדרי היותן על תגר קרא  לא  כי מאד. עמוקה

ב  השם לו חלק לא אם יעשה קרא "ומה אבל גדולה? ובינה שכל כח היותםה על תגר

האמת. על לחלוק בהן השתמשו בינה, כח  בהן שהיה ואותן  בעיניהם . ד)חכמים  א, (ישעיה 

ישראל " קדוש את נאצו יי ' את  המושכלות"עזבו על לחלוק רצו בהתפלספותם  כי  .

מ ּכת אוילים שהן אמר כן  ועל ה'. יראת  שרשי שהן  אדם, כל בדעת הנטועות  ִַהראשונות 

" הדעת . ידעו מושחתי לא  אותי נבונים .כי ולא  הם סכלים שבהם והבינה השכל ואנשי "

" תאר  ו נבוןכי  "נבונים"" בספר  שיתבאר  כמו מאד יקר גנים" בעז מעין ה:""

‰ÊÓÂנאמר ולכן עמלק. היה בנפשותם  החטאה יח)הכת כה, אלהים"(דברים ירא ."ולא 

בעז  שיתבאר כמו ויועציו ושריו פרעה מצרים , חרטומי היו הכת  יהיה "מזה הכת מזה ה.

בעז  השלישי  בבית שיתבאר כמו ותובל משך ראש  נשיא  ""גוג  ובספר חןה. המפרשרוח  "

" שלמה ספר זה."חכמת  בענין  נכבדות  בארנו ,133] אלו בספרים  הכונה נעול "ואין ]"גן 

פירוש עוד לי ויש  הקדש . ספרי מליצות  בהן  לפרש כללים  ליסד רק בדרושים, להאריך

" על פניהםנפלא נגד בעז "נבונים הח' בחדר אכתבנו הזאת ,". ההצעה שהצענו ועתה ה.

" תאר  בהם  שנזכר הכתובים  בעיניו נפרש  :"חכם

יא  חלון 

‰ÈÚ˘È)(כא נבונים"ה, פניהם ונגד בעיניהם  חכמים הרשעים"הוי על ואבוי  הוי  פירוש .

ומלעיבים התורה, על מלעיגים והם בעיניהם . חכמים שהן בעבור יושר דרכי  העוזבים

בנביאיו. ומתעתעים  דבריו ובוזים  אלהים "134במלאכי שהן אלו מהם , נגד ויותר נבונים 

מדבר "פניהם ואינו בנפש . הנטועים  המדע  יסודות  ונצוחיים בטענות  להכחיש  מעיזים והם ,

יודעים ההשקט  בעת  הם כי הלב. ומרשע  התאוה מדרך העוברים והפושעים הרשעים  על

מתארים הם  כי החשוכה, בפעולתם  וששים שמחים בעיניהם  החכמים אבל פשעיהם .

.13341 ,35 עמ' ו , ופסקא ה, פסקא סוף א פרשה

טז 134. לו, הימים -ב דברי 
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אמר שלפניו בפסוק כן ועל חכמה. בדרכי  כ)דרכיהם  ה , טוב "(ישעיה  לרע  האומרים  הוי 

למר  ומתוק למתוק מר ׂשמים  לחשך, ואור לאור חשך ׂשמים רע , מוכיח "ולטוב שהוא  ביאר . ִִָָ

" שּתאר הם ואלו האמת. על וחולקים השם תורת  על המלעיגים משחית  חכמיםלאנשי  ֵֵ

""בעיניהם אמר וכנגדם  למר , ומתוק למתוק מר משחית"ׂשמים לאנשי  מוכיח שהוא  ביאר . ִָ

ונצוחים , בטענות המהבילים  האחרת  והכת  האמת. על וחולקים  השם  תורת  על המלעיגים 

" נבוניםתאר פניהם  ""נגד אמר וכנגדו לחשך , ואור לאור חושך המליצות"ׂשמים  וטעם  . ִָ

" בספר יתברר גניםהאלו בעז מעין  אמרנו"" וכבר ו')ה. משחיתים ,(חלון הם זאת כת  כי 

שאמר וזהו השם . כד)ומנאצים  ישראל "(ה , קדוש  אמרת  ואת  צבאות  יי' תורת  את מאסו ְִַכי

וכדרך"נאצו  ד). א, ישראל "(ישעיה  קדוש  את נאצו יי ' את עזבו משחיתים המבואר בנים  "

בארנו וכן  שאמר(שם)למעלה. וזהו ובחכמה. באף גדולים  לשפטים נכונים  כה )שהם (ה ,

נטויה " ידו ועוד אפו שב לא  זאת בכל וגו' בעמו יי ' אף חרה כן  שם"על הנאמר הענין  וכל .

עונם: על המר בעונשם להפליג

ÈÏ˘Ó)(ז מרע"ג , וסר יי ' את ירא בעיניך, חכם תהי  בפרשת"אל נכתב זה פסוק (משלי .

א) תשכח "ג , אל תורתי אדםבני  מכל חכם  שהיה שלמה ביד נכתבה הפרשה וכל וגו'. "

ושהאדם אלהים , מכתב ושהיא הנפש. בטבע נטועה החכמה שאין דעת , העם  את ללמד

להתפאר  בעיניו חכם  יהיה שלא האדם את  והזהיר והחכמים, התורה מן  לקּבלה ְַָצריך

והמצוה  התורה דברי שמים מלכות  עול מעליו ולפרוק בחכמה, עושות  נפשו כחות שטבעי 

ב  הוא כי וידע ה', את שיירא  צריך אלא באמת . החכמה חקים"שהן  לחוקק יכול לבדו ה

הלב  יצר כי אליו. מסיעו לבו שיצר ממה והוא מרע , סר ויהיה מצותיו. ויקבל חכמה של

כדרך רע , כא)נקרא ח, מנעוריו "(בראשית רע האדם לב יצר הפרשה "כי כל אפרש ועוד .

השני)ה"בעז  רבות:(בבית  תושיות ומפיקה מאד ורחבות  עמוקות מליצותיה כי .

יב  חלון

ÈÏ˘Ó)( ה בעיניו "כו, חכם יהיה פן  כאולתו כסיל ""ענה פירוש  מדרך כסיל . הנלוז הוא " ֲֵ

שמתחזק  ידי ועל ובינה, שכל כח  בעל בטבע הוא  ולפעמים ורשעתו. תאותו בעבור החכמה

לחלוק  ויתחיל הדעת, ושעמום אולת לידי באחרית יגיע והרשעה, התאוה בדרכי יום  יום 

תבוז  והחכמה לחכמה, כסילותו דרכי ויתאר התועה. שכלו כפי והקׁשים  בטענות האמת  ְִֵֶעל

טעותו  ולגלות מאולתו, להשיבו ישרה מענה לענות חייב אולתו השומע  והחכם בעיניו.

שאין ברורים  ענינים שהם ויאמין  בטענותיו, יותר הכסיל יתחזק יחריש  אם  כי פניו. על

" יהיה ואז עליהם. בעיניו להשיב "חכם  אמר זה ועל והמנאצים. המשחיתים  מּכת ענה " ֲִֵַ

כאולתו  משל "כסיל דרך על כהלכה. ותשיב אולתו, לדברי  דומים  בדברים ענהו כלומר .

בטענות עתה ענהו לב. בגבה נוהג  להיות  לאדם שראוי  אולת  של טענות ירבה הכסיל

הרוח  ושפלות הענוה שדרך טענות לו ותן לבטלם . טענותיו על והׁשב דּבר, שקר כי  ְִֵֵָישרות

ותחרפהו  שתקללו משל דרך על כענין . שאינן בדברים  תענהו אל אבל החכמה. כפי  ישר
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החכמה. דרך ומקיים דבריו מבטל שאינך זמן  כל כלום  יועיל לא זה כי טענותיו, בעבור

" בעיניו ואמר חכם  יהיה עד "פן יותר שיתחזק לחוש  יש  בטענות, תנצחהו לא אם כלומר ,

אמר שלפניו ובפסוק החיים . לדרך שישוב תקוה אין ואז בעיניו, חכם  ד)היותו אל "(כו,

אתה  גם לו תשוה פן  כאולתו כסיל חול"תען  בדברי וזה ב). ל, שבת נוגעים(עיין שאינן 

הכסיל  יקללך אם  משל דרך על בכסילות . לו תשוה כאולתו, תענהו שאם החכמה. בדרכי

קללה  חיקו, על חרפתו שתשוב והוא כאולתו, תענהו אם כי וסבול. דום  באולתו, ויחרפך

בכל  שוה דרך שהוא  לומר נטעה ושלא כמדתו. נוהג להיותך לו תשוה הנה קללה, תחת

" לו סמך לכן  כסיל הענינים. בדברו ענה כי  החכמה. לעניין  כן הדבר שאין להורות וגו'. "

" ולומר שתשיב צריך החכמה. דרך על דברתאולת ולא "שקר וסכלותו. טעותו ולגלות  ,

אמרו ובתלמוד מישרים. תדברנה ושפתיך אולת. דובר הוא כי לו. שוה ב)תהיה ל, (שבת

כאן" דשמיא  במילי כאן  ומשני  וגו'. כסיל ענה וכתיב וגו' כסיל תען אל כתיב רמי  רבא

דעלמא  שאמרנו:"במילי  ממה ברורים ודבריהם  .

יג  חלון 

Ì˘)(יב ממנו "כו, לכסיל תקוה בעיניו, חכם איש ""ראית מלת  בפרושו.ראית. קשה "

" אמר לא ממנו למה לכסיל תקוה בעיניו, חכם  מדמה "איש בעיניו החכם הפירוש , וכך .

וכבר  ובינתו. ושכלו נפשו עיני מראה כפי  חכמה, של חקים לעצמו לחוקק יכול שהוא

י')בארנו חלון ה ' מתפעלות(חדר הגויות שמקצת  אדם . בני  גויות  תכונת בין  רב הבדל שיש 

וטבעי והמנהגים והמזונות והלחיות  המזגים  כפי והכל אחרות. מגויות  הנפש מכחות ֵמהרה

מוסר  בעלי רבים  בדברים והם לנגדם. אלהים יראת  שאין  אדם בני ימצאו כן ועל המדינות .

הנפשיות הכחות  מן שתתפעלנה בגויותיהם  גדולה הכנה שאין  בעבור טובות, ומדות 

שהן ובדעתם  בשכלם יגזרו תקפם, יצרם שאין  ומפני הרעות . הפעולות  בהן  שתלויין

לנבלים בעיניהן יח ׁשבּו והעוברים הכבוד. מפני  מהן להתרחק לאדם ושראוי רעות , ְֵָפעולות 

והגאוה  ולצון  הבל דברי  ולדבר טובה וכפיית והחמס  והגזלה והגניבה הניאוף כמו ולנקלים.

עובדים שהיו הקדמונים , בספרי שתמצא  וכמו בהן . וכיוצא  והקנאה והשנאה והכעס

המוסר  בעניני ספרים חברו זאת ובכל בכל. מכחישים  שהיו וקצתן ומזלות, לכוכבים 

שכלם וכפי יצרם טבע  וכפי פנימי, דמיון כפי הכל מלבם. בדו כאשר חקים וחקקו והמדות ,

התאוות מן  הגנות  מן  עצמן  פורשים אנשים  בהן והיו יצרם . דרכי  להם המחליקים ובינתם 

בעבור  אלא והחכמים , התורה מן  חכמה שקבלו בעבור לא  רעות. מדות ומשאר והחמדות

" ומלת הישרה. ההנהגה לעניין בעיניהם  טובים האלו הדברים  והיו מזגם. "כסיל טוב

מתאוה  ובגלוליו בשקוציו ובוחר לבו, בשרירות  והולך החכמה מן הנלוז על שהוא פירשתי 

ממנו  ושטוב מאוד. רע  הכסיל כי לנו ידמה שתיהן, פעולות  נראה כאשר והנה הלב. בזדון

הכסיל  כי ממנו. טוב הכסיל כי יתברר הדבר נבין אם אבל ובדעת. במוסר הנוהג  זה הרבה

כי מפשעיו. שישוב תקוה יש  ולכן תועבותיו ויודע  לב, ומרוע היצר מתוקף תועבות עושה

ורוח  חדש לב לו יעשה פתאום  שפתע  להיות  ויוכל ברצון. מושל ולבו בחירה בעל האדם 
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למע שבארנו וכמו גמור. צדיק ויהיה וגלוליו פשעיו מעליו וישליך א')להחדשה, חלון .(שם

ה  בעיניו "אבל טוביםחכם  דרכים שיש  יאמין ולא  חכמה. שהן חושב מעשיו כל הנה "

מורא  עצמו על ושיקבל מאולתו, שישוב לעולם  תקוה ואין הדעת . מושחת והוא  מדרכיו,

ביראת איננו מהן  המנעֹו כי התועבות. כל עושה כאלו לו ונחשב ית', ומשפטיו חקיו ְִָשמים 

ולעלות להּכבד שיוכל יקרה ואם אדם. בני  כבוד ובעבור יצרו חולשת בעבור אלא  ְִֵָה',

ומלת מעשייתן. להמנע  לרוחו מעצור אין גדולות , תועבות עשות  באמצעות לגדולה

כמוראית" והבחינה. השכל ראיית  על טז)" א, ודעת"(קהלת  חכמה הרבה ראה ומבואר ולבי  "

ז')למעלה חלון "(שם  אמר זה ועל אעראית. בעיניו. החכם  האיש  ענין  ובחנת  שאינך "" פ

ואע ממנו, לכסיל שתקוה תבין  תועבות, שעושה בשקוציו."רואה וחפץ בכסילות שנוהג  פ

" ממדת רע אין בעיניו כי והבן:"חכם .

יד  חלון 

ÈÏ˘Ó)(טז טעם"כו , משיבי משבעה בעיניו עצל ע"חכם שלמה המלך פירוש . גנה ". ה

לנליזה  הנפש, להׁשחת התחלה העצלה כי  מאוד, יקר והענין מאוד. עד העצלה מדת  ְְֵֶבספרו

שאמר כדרך רע. דבר ולכל החכמה ל-לא)מן כד והנה "(משלי וגו' עברתי  עצל איש  שדה על

חרולים פניו כסו קמשונים, כלו וזריזותעלה זהירות צריכה החכמה לקנין  כי בזה. וכיוצא "

שלו בברייתא  יאיר בן פנחס ר' שאמר וכמו ב)"(עגדולה. כ, דף כמו ז לכל. קודמת שהזהירות  ,

למעלה שכתבנו ממה י)שתבין  חלון ג גדולה (חדר השחתה להשחת מוכן  הוא גם העצל ולכן .

דמיונות ידמה ולעשותה, לשמרה לאספה החכמה מטורח להנצל כי  בעיניו. חכם להיות 

בכל  יורוהו והם ובינתו, שכלו ובדרכי בחלקו לו ודי אלה, לכל צריך האדם שאין רעות 

" שיהיה עד לעת  מעת בדעתו ויתחזק בעיניו עניניו, הרעה "חכם המחשבה תשתרש  כך וכל .

טעם המשיבים  חכמים שבעה והם  טעם . משיבי משבעה בעיניו חכם  שיהיה בקרבו הזאת 

שבעתם , על בדעתו יחלוק הזה והעצל בנפשם. האסופה החכמה כפי אחדים  ודברים  אחד

" מליצת  ועיקר רוחו. על העולה כפי בסכלותו ויחזק דבריהם טעםויבטל יתבאר משיבי  "

" גניםבספר בעז מעין  """ מלת על בדברנו הגדולה "טעםה הרשעה לכל סבה שהעצלה ולפי .

זה, בפסוק דבריו וחתם הזאת . הגרועה ממדה שנשתמר גדולות אזהרות הזהיר הזאת ,

" שיהיה העצל שתכלית  דע בעיניו כלומר אחר "חכם משלי בספר ואין  חובל. הוא  נפשו ואת .

אחריתו: רע ומה העצל, תכלית מבאר הזה הפסוק כי  והבן, וענינו. העצל זכרון  זה, פסוק

ÈÏ˘Ó)(יא יחקרנו "כח, מבין ודל עשיר, איש  בעיניו הכסילים"חכם מן  יש פירוש . .

וראו  כסילותם, בדרכי מצליחים עצמם בראותם בעיניהם, חכמים  והיו בדעתם  שנשחתו

ומנהגם שדרכם בלבם והתאמרו ורצוצים . עשוקים התורה ותופשי לחם , לחכמים לא  כי

וע ע ׁשת ּו"חכמה, ׁשמנּו כן איך 135י באמרם התורה, חכמי  בדרכי ומאסו חיל. גברו גם  ְְָָ

כח 135. ה, ירמיה
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" אנחנו יאמרו ""חכמים אמר זה ועל ושמלה? לחם  אין  ובביתם עשיר , איש  בעיניו ."חכם

שאע ודע הזאת . הגדולה לרעה סבה שהעושר פעמים דרכי"כלומר על מופתים  שאין  פ

כי הבינה. בעניני כן הדבר אין למעלה, כמבואר החכמים עם  יריבו והכסילים החכמה,

בספר  שיתבאר וכמו מחבריו, יותר בינה בעל שהוא לכל, גלוי להראות יוכל הבינה כח בעל

גנים" וחידות"מעין  תעלומות יגלה הבינה בעל כי  מזה. מעט  יתבאר השביעי בחדר גם .

יש ולכן  גדולה. בינה כח בו שאין  מי  יבין שלא  מה הנפשות. ונטיית  תכונת  ויבין צפונות

" שהוא  העשיר דעת  הׁשחת עוצם על בעיניו להפלא  יחוקקו "חכם  ובינתו ששכלו ומדמה , ְֵֶ

יראה  ובעיניו כבוד. גם  עושר גם השיג  ושבאמצעותן  החכמים, מדרכי יותר ישרים  דרכים 

דל. הוא  זאת  ובכל תעלומותיו, ויבין יחקרנו כי בינתו גודל על וראיה מבין, והוא דל איש

כי גדול. עשיר המבין  הדל שיהיה ראוי  היה האדם  בינת בדרכי תלויה החכמה היה ואם 

זה  ועל לכחש. העשיר יוכל לא  וזה הרבה, רחבה ובינתו ומנהגיו, העשיר דרכי  יודע הוא 

" יחקרנו אמר מבין  בעיניו."ודל החכם הזה העשיר רשעת על והשתומם  הּפלא כלומר .ִֵָ

" בראותו והבל, שוא בדמיונות עיניו בין  יחקרנו והמופת מבין והיה איש ואביון. דל והוא  "

לרש ושיגיע חכמתו. על אות העושר שאין  לבו על לשום  הצדיקים ,לו כמעשה עים 

ב  השם דרכי  כי  הרשעים , כמעשי  בעז "ולצדיקים שיתבאר וכמו מדעתנו נשגבים  אבל "ה ה.

וראב  בעיני . נראה כך החוש. ונגד הדעת שקול נגד שהן דברים  יאמין דעתו השחת  ע"ברוב

ע"ז  בעיניו חכם  שהוא בדבר לחקור יוכל יחקרנו. מבין ודל פירוש למדנו "ל לא  ולפירושו כ,

והבן: מזה. דבר

¯˙ÂÈÂ" תאר הקדש בכתבי מצינו לא  בעיניו מאלו ובספר "חכם  כולם. התבארו והנה .

גנים" "מעין  ענין יתבאר פניהם" נגד בעז נבונים עוד יתבארו זה ובספר מקומו. שם כי  ה ""

" ודרך ותהו שוא על הם שגם בכנוייהן , הבאים  חכמה של לשונות  החכמיםמקצת

זעיר:"בעיניהם לי  כתר היטב. באר הענין כל יתבאר המקומות ובאלו .

0

שביעי  חדר

˙Â�ÂÏÁ ·È Â·Â

" ÏÎ˘ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰È‡¯‰ÓÎÁÌ˘‰ È˜Á ÈÙÎ Ô‰˘ ÌÈ‚‰�Ó‰ ÏÚ ‡È‰˘Â ,˙È‰Ï‡ [‡È‰] "

·".‰�È· È�È�Ú Ô‰˘ ‰¯Â˙·˘ ˙BÂˆÓ‰ ÔÓ ÌÈ·¯ ˘È˘ ¯‡·Ó ‰ÈÓ¯È ¯ÙÒÓ ‰È�˘ ‰È‡¯ .‰

˙ÂÈÁÂ ˙ÂÓ‰· ˙˘¯ÙÓ È�˘ ˙ÙÂÓ .ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰¯Â˙‰˘ ˘„Á‰ ˘Â„˜ ˙ÂˆÓÓ ˙ÙÂÓ

.‰¯Â˙‰ ÏÚ ÌÈ�Ó‡� ÌÈ„Ú ÌÈÓÈ‰ È¯·„ È¯ÙÒ ÏÎ .‰�ÂÓ‡ Í¯„ ÔÈ�Ú .˙Â‡ÓËÂ ˙Â¯Â‰Ë

ÏÚ ‰�Ó‡� ˙Â„Ú ,ÌÈ‡È·�‰ È¯·„·Â ‰¯Â˙·˘ ÌÈ�ÓÊ‰Â ‰Ï·˜‰ ¯„ÒÂ ˙Â¯Â„‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰

ÌÈ„ÈÚÓ ,‰¯Â˙· ÌÈ·Â˙Î‰ È�È„Ó‰ ıÂ·˜‰ ˙ÏÚÂ˙ÏÂ ˘Ù�‰ ÔÂ˜˙Ï ˙BÂˆÓ‰ ¯˘ÂÈ .‰¯Â˙‰
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˙Â„Ú .ÂÏ„‚Â Â„Â·ÎÂ ÂÈ˙¯˘ÓÂ ÂÈ‡·ˆ „ÂÒÂ ‰¯Â˙·˘ ˙Â‡ÏÙ�‰ ˙Ú„ .˙È‰Ï‡ ‰˙ÂÈ‰ ÏÚ

·˙Î�˘ ÔÈ�Ú‰ ÈÙÎ ˘¯˘Â ˘¯˘ ÏÎ ˙‡¯Â‰ ¯˘ÂÈÂ ‰ÈÏ˘Ó ‰È˙ÂˆÈÏÓ .˙È‰Ï‡ ‰˙ÂÈ‰ ÏÚ

‡ ‡È‰˘ ÌÈ¯ÂÓ ,ÂÏˆ‡:˙È‰Ï

א  חלון

ÁÈ‚˘˙˘Îמאת כולה שהחכמה מפורש , זה דבר תמצא והנביאים  התורה בדברי 

ע משה אדוננו כשהזהיר כי  האדם . ובינת  האנושי השכל מן  יוצאת ואינה ה "האלהים 

תורה "ב  אמרמשנה והמצוה התורה שמירת  על ה )" ד, חקים"(דברים אתכם למדתי ְֵראה

לרשתה  שמה באים  אתם אשר הארץ בקרב כן  לעשות  אלהי יי ' צוני כאשר ."ומשפטים 

החקים מבעלי קבצם  ולא מלבו, הוציאם לא  לישראל שלמד והמשפטים  שהחקים  הודיע 

ב  והוא  הגבורה. מפי כולם ה' צוהו כאשר אלא  בעולם , החקים"שהיו ישראל שיעשו צוה ה

ואע והבינה. החכמה הן הן והמשפטים  החקים שאלו ופירש וחזר יצאו "האלה. שלא פ

הנטועות והבינה השכל לטבע מנגדים  הרבה גם מהן . ימצאו ולא ומבינתו האדם  משכל

אמר ולכן  הגמורה. והבינה החכמה הם  זאת בכל ו)בנפש, ד, כי"(דברים ועשיתם ושמרתם 

עם רק ואמרו האלה החקים כל את  ישמעון אשר העמים  לעיני ובינתכם  חכמתכם היא

הזה  הגדול הגוי ונבון  פיהן ."חכם על וינהגו ויעשו שלם בלב האלה החקים שישמרו הודיע  .

חקי אלא בארצותם, ללשונותם ועם  עם כל שחקקו לחקים שוים  האלו החקים  אין כי

ב  השם  עליהם  שצוה בעבור העמים  לעיני  ובינה חכמה הן  עם"התורה חקי  כמו ואינם  ה.

חכמה  חקי  לחוקק האדם  בכח  ואין אדם . בני מתחבולות הם  כי  ובינה חכמה שאינם  ועם 

ארץ. אפסי עד ולתפארת  לכבוד ישראל שם יגדל התורה חקי ויעשו ישמרו אם  ולכן ובינה.

שהוא  ויאמרו יודו כולם  ישראל, בני בהם שנוהגים האלה החקים  העמים ישמעו אם  כי

החכמה  לבדם  להם ונתנה הגוים  מכל ונבון  חכם הוא  גדולתו ובעבור הגוים . מכל גדול גוי 

מבואר  ידעום. בל אלה משפטים ישראל, בערך השפלים  הגוים ושאר למורשה. והבינה

החכם . הוא  פיהן על והנוהג הגמורה. החכמה הן התורה שחקי הדבר

‰ÙÈÂ" ובינתכםאמר שאר "חכמתכם  לא התורה, מקבלי הם לבדם יעקב שזרע  לפי ,

שיתבאר וכמו בעזהאומות. השמיני "ה )"(בחדר שם הנחת  היתה ואם העיון ,חכמה . על "

אריסטו  כמו ופלוסופים  חוקרים היו העמים  בשאר גם השכל, חקירות ודרכי המופת 

ההשגות והוכיחו מחשבתם , כפי ואלהיות  בטבעיות לחקור שהפליגו ודומיהן, וחבריו

" אמר ואיך ונצוחים. בהקשים  עםהאמתיות  רק ואמרו האלה החקים כל את  ישמעון אשר

הזה  הגדול הגוי ונבון המופתים"חכם עשות  על הכונה אם התורה 136? מן שלמדנו מה על

על  הכונה ואם  האלה. בחקירות הפליגו המה גם  הגוים שחכמי הראית  כבר קבלה, בדרך

ב  זה לתאר לו היה לא  מופת  בלי וב חכמה "הקבלה ל "בינה "" ויודעיהן  ול חכמים", ."נבונים""

הגיוניות 136. הוכחות
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ב  השם  מן  נודעים  חקים על חכמה שכל ויציב נאמן  שיסדנו הכלל בחכמה "אבל שחקקן  ה

ונ  קבלום לבדם וישראל התורה. חקי הן  דבריוהן סובבים זה קוטב ועל בדרכיהן . והגים

הקדש שבספרי  המקומות כל על ללמד הכלל מן  יצא זה פסוק והנה שפרשנו. וכמו הכתוב

ב  השם חקי  על שהוא חכמה, לשון  [בהם ] שתראה "שנזכר וכמו הגמורה. החכמה שהן  ה

עליהם: ובפרושינו הקדש כתבי כל בהביאנו הסמוכים בחדרים 

ב  חלון 

È˙Ú„ÈÂ" יאמרו לבב אנשי לאדםכי  מתבררים  הבלתי החקים על 'חכמה' שם הנחת  אם 

גוי ונבון חכם  עם שבעליהן האלו חקים  ישמעון  אשר לעמים  יודע במה השכל. ִַָבמופתי

חכמה  בוזים  והאוילים  החכמים , עם  המרובים  הכסילים כדרך עליהן  ילעיגו ואולי גדול?

"ומוסר? מלת  המפרשים  גם כי עלינו. לבדה הזאת  השאלה אין הנה העיוןחכמה " על "

חזיר  זה ובכלל התורה. חקי על מדבר שהכתוב אחר ימלטו, לא  המופתים ועשיית  השכלי 

ישראל. את עליהן מונין  שהאומות אדומה, ופרה וכלאים "137ושעטנז אמר אשר ועליהן

היא  כי  ועשיתם ושמרתם וכן וגו'. ונבון חכם  עם  רק ואמרו האלה החקים כל את ישמעון

ובינתכם ז "חכמתכם  התורה מפרשי מזה נלחצו וכבר כולה. התורה כולל הרב ", ויאמרו ל.

ז  אברבנאל יצחק ור' נסים המשפטים"רבינו כי  בראותם עלינו ילעיגו לא  האומות  כי  ל,

וע משפטים . ומתוארים  למשכילים , ידוע  שטעמם המצוֹות והן שגם"צריכים, ידונו כן י

רבות פעולות  שעושה האדם כמו צדיקים . הם גם  ידוע , טעמם  שאין  המצוֹות והן  החקים

כפי זה שגם  לחשוב לו ראוי  זולתו, לדעת נודע טעמו שאין דבר כשיעשה ובדעת , בתבונה

הכתוב  אמר זה ועל התורה. מצות  במעשה למשכיל יקרה כן  נעלם . שטעמו אלא  התבונה

ח) ד, הזאת"(דברים  התורה ככל צדיקים ומשפטים  חקים לו אשר גדול גוי  הוסיף ומי וגו'. "

" "ומשפטיםמלת אמר ותחלה צדיקים . שהן  החקים  על עדות שהן לפי  את" ישמעון  אשר

האלה  החקים  [עכ כל על "" המשפטים  יעידו איך כי מדעתי. נפלאו האלו הרבנים ודברי  ל].

שאין למעלה בארנו כבר כי  בשפה? יפטירו עליהם  וגם  המשפטים ? על יעיד ומי החקים?

והעדות . והתורות והמצוֹות  והמשפטים  החקים  זה ובכלל הדעת . מופתי החכמה חקי  על

שהגנב  התורה, ממשפטי  משל דרך על כנגדן . יתוכח השם , יראת  בעבור יקבלום  שלא  ומי 

יתוארו  יושרו ושבעבור העמים. כל בעיני  הזה המשפט שישר דעתך על היעלה שנים . ישלם

זה, משפט  בחרו לא  העמים  רוב כי  לעין . נראה הדבר והפך ונבון? חכם עם  בו הנוהגים 

במשפט (ואם) מועט דבר הגונב ידון המדינות שבמקצת ותמצא  להם. נודע  ש ]הוא [למרות

בשוטים  שיכוהו המדינות קצת ומשפטי  בברזל)מות . מחומם](ויסמכוהו  בברזל [יכווהו

יתחלפו  המנהגים דעות  כי שנים . מספר הכלא  בבית  וישב בכבלים יסגר ובקצתן נבל. שהוא

מן העמים כל סרו התורה. משפטי  בכל הוא וכן למעלה. כמבואר המעיינים  מספר כפי

כך  ואם ונבוניהם . חכמיהם רוח על העולה כפי  משפטים  להם ובחרו ה' צוה אשר הדרך

ז 137. פסקא חוקת תנחומא ע "פ ח; פרק  סוף מעילה הל' רמב"ם, ב; יט , במדבר  על רש"י
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אלהית והיותה התורה כבוד נגלתה שלא  שעברו בדורות  היה מזה יותר בזמנינו, הוא 

אנחנו  כי העמים  כל שיודו זה על הכתוב יאמר איך מאוד הּפלא עתה. כמו ביניהם ִֵָמוסכם

שלא  יערב ומי החקים . על המשפטים  מן עדות  שיקחו לומר נפלא  ויותר ונבון ? חכם עם 

אע המשפטים  על מתוכחים  בהיותם כי המשפטים ? על החקים  מן עדות  שאינן"יקחו פ ַ

במופת , וטעותם  שבושם  לברר טעם .138יכולים  סרי הזה העם שחקי  לומר נבל בני  ֵֻיתאמרו

חקים מלת ואין הדעות . לכל המתבארים  הדברים  על משפטים מלת  אין  גם  משפטיהם . כן

בעז  במקומו שיתבאר כמו והבינה, השכל נגד שהן דברים  הכתוב "על מדברי ראיה ואין  ה.

" צדיקיםשאמר ומשפטים ""חקים החל כן  כי  ומשפטים. חקים  אתכם  למדתי  ומה "ראה .

" החקיםשאמר כל את  ישמעון  דבר אשר סוף מדברנו. יתבאר המשפטים  הזכיר ולא  "

להתפרש: צריכין  האלו הכתובים

ÚÓ˘Âודוברים עלינו המלעיגים  העמים  מן  דעת  אנשי  הנה בפרושן : שאומר מה עתה

אלהים , מכתב שהתורה מאמינין שאינן  בעבור הוא  והמשפטים, והחקים  המצוֹות  על סרה

יאמינו  אם כי  אדם . בני למעשה הכל ומיחסים הגבורה, מפי יצאו האלה ושהחקים 

אדם כל דעת בשקול כי והבינה. החכמה שהן  יודו בהכרח ה', דרכי ושהן  אלהית  שהתורה

כדרך נגדו. כאין ושהכל לתבונתו, קץ אין  לבדו השם כי  ד)מתברר ט , ואמיץ "(איוב לבב חכם 

וישלם אליו הקשה מי  אלהיי"כח, האלה שהחקים  יאמינו ואם במקומו. ויתבאר ויקשו . ם ,

ה  בכלל הם  הנה בינתם , על וישענו פניהם"ערפם נגד ונבונים בעיניהם  משחיתים"חכמים  ,

יח ׁשבּו ולא האדם, צורת  בהם  שבטל במתים  תורה דברה ולא ענינם. שבארנו ְֵָומנאצים 

נאמר עליהן  למאומה. יז)לפניו מ, לו "(ישעיה נחשבו ותהו בבית"מאפס  יתבאר ויפה ,

בעז  וכשישמעון"השלישי  דעתם. שקול בדרך ההולכים  העמים  על תורה דברה אבל ה.

חכמה. דרכי שהן  יאמינו ולא יתמהו האדם , דעת  בשקול מבוא להם  שאין האלו החקים

כי יאמינו ולא ידעו לא והם עליון ? מפי  ושמוצאותן  ה' דרכי  שהן להם יתברר מאין כי

הגוים . בין ה' כבוד נגלה לא  כי כאלה, נפלאות ראו ולא שמעו ולא האדם . את אלהים ידבר

שנאמר לג -לד)וכמו ד, הנסה "(דברים או וגו' אתה שמעת כאשר וגו' אלהים  קול עם  השמע

גוי מקרב גוי  לו לקחת לבא  הנפלאותאלהים  הבאים  בדורות הגוים  בין יסופר ואם  וגו'. "

יאמינו  לא ואם יאזינו. ולא  יאמינו לא  בארצנו שוכן ושכבודו לישראל, שנעשו הגדולות 

חקים בארץ שיש  לומר מקום  עוד אין  הזה, הנפלא  האופן  על העליונה ובהשגחה בנבואה

ב  השם  מן אדם  בני  שקבלו עם"ומשפטים השם  ידבר כי יאמינו שקצתן  להיות יוכל וכן ה.

ע רבינו משה שתורת יודו לא  אבל ירונו. וחכמות  תבונה ודרך דעת  וילמדהו היא "האדם  ה

ב  השם מפי שיצאה העליונה ויגיד "התורה חלום , וחולם  שקר נביא  ביניהם  יעמוד ואולי  ה.

שהתורה  יאמר או בשקר. אמת  ויחליפו בם יכשלו והשומעים  ה'. בשם  מלבו דברים 

ב  השם  מאת  שהתורה באמת  שידעו אבל חדשה. תורה באה ועתה בטלה, ה,"הראשונה

הגיונית 138. בהוכחה
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במציאות זה ענין  אין  ובינתם, דעתם על השענם בעבור ויבטלוה ערפם  יקשו זאת  ובכל

לא  כאלה אנשים ועל אדם , צורת  בהם שאין  במשחיתים  רק אדם , שהוא במה האדם 

כי התורה. דעת  יט)תתפשט  ב, חיים"(משלי ארחות ישיגו ולא  ישובון לא באיה ולפי"כל .

אם הנה אלהית, היותה בהתבררות תלויה ומשפטיה התורה חקי  יושר על שההוראה

ב  השם  מן שהיא  במופת להם  לאמת הדעת"אפשר בכח שאין  ואמיץ חזק המופת  והיה ה,

והבינה. החכמה הן  התורה שדרכי  רואיהן כל שיודו ספק אין להכחישו,

·Â¯·Â ב השם מופת"חסדי עשה הביאם139ה כי  וקטניהם. גדוליהם ישראל כל לעיני  זה

חיים אלהים  קול באזניהם ושמעו השמים מן ודיבר כל, לעיני האלהים  נגלה ושם סיני  להר

כל  וידעו ישראל. ובארץ במדבר גדולות  ונפלאות  רבים מופתים וראו האש. מתוך מדבר

ב  אמר ולכן  חיים . אלהים  דברי הם התורה שדברי  ברורה בדעת  תורה "הרואים "משנה

לה ) ד, האלהים"(דברים הוא יי ' כי לדעת  הראת  בברור אתה לדעת בחוש הראת  כלומר וגו'. "

לזה  שדומה ומה בחושים . שישיגו ממה אדם בני  להמון יותר ברור אין כי הדברים. אמתת 

התורה  בדרכי הנוהגים אנשים נראה אם והוא ודור. דור בכל מציאתו שאפשר ענין הוא 

נודה  בהכרח החומר, מבעלי  בעצם  הנבדלים העליונים ובמעלת מופת  אנשי שהן הזאת 

דור  בכל נראים היו האלו המופתים ואולם  ה'. דרך ודרכם אלהיים האלו האנשים שמנהגי

אפשר  אי רואה כל לעיני מפורסמים  המופתים והיו והנבונים. החכמים  התורה באנשי  ודור

הן במדות, הנתלים במופתים הן ובתבונה, בדעת  הנתלים  במופתים  הן  ולכזבם. להכחישם 

בדרכיה  וההולך הגמורה, החכמה ה' תורת בהיות  כי  הגויה. בפעולת הנתלים ְִַָבמופתים 

ב  השם  השגחת  בו ובתחתונים"תדבק בעליונים  לפעול יוכל אז אלהים, קרבת  וישיג  ה

יט)כדרך קמה, יעשה "(תהלים יראיו וכדרך"רצון כה ). כב, לך "(איוב ויקם אומר כי"ותגזר .

ב  העמיד "השם  המין ומזה באמת. אליו יקראו אשר ככל יעשה ומשאלותם, חפצם ימלא  ה

ז  אליהו הוריד המין  מזה ברקיע , ולבנה חמה רפא "יהושע  המין  מזה השמים . מן אש  ל

נעמן שהעיד וכמו המת . את  והחיה נעמן  צרעת מל אלישע  טו)"(עיין ה, אלהיםב יש  כי 

באמצעות הכל דור. אחר דור והחכמים הנביאים שעשו הניסים כל היו המין ומזה בישראל.

שכל  לפי  העמים, בכל כמותם נמצאו ולא התורה. כפי  שהיו ודרכיהם  מנהגם  קדושת 

אנשי140ענינם על שנחה אלהים ורוח והשכל הבינה וכן יותר. לא  הנהוג, הטבע כפי

הקדש , ברוח  פרעה חלום שפתר ביוסף שתמצא כמו רואה. לכל עניניהם  ונגלה התורה

שלמה  וכן אלהיים. ושמנהגיו יוסף. בקרב אלהים  רוח כי הסכלים פרעה ליועצי ונגלה

ע ר "המלך ממנו. נעלם  דבר היה שלא  שבאה מלכת הודאת ט)"(מל אה י, העמיםא וכל .

ומוסריו חכמתו לשמוע  באים  ו)"(מל שהיו י, ומצפוניםא קשרים  והתיר חידות  פתר כי .

דניאל וכן  בהם. להתבונן ובינתו האנושי השכל בכח  ו)שאין  ליה.(ד, אנס לא  רז שכל

הרשע  ובלטשאצר הרשע  נבוכדנצר יא)והודה ה, וגו'"(דניאל ביה קדישין אלהין רוח די

נסים139. הוא "מופת" פירוש כאן

הגוים140. של 
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ביה  השתכחת אלהין כחכמת  וחכמה ושכלתנו לכחש"נהירו להם  אפשר היה לא כי .

האלהי הענין  מהם נגלה שהיה לרבבות  בישראל רבים  היו וכן לחושיהם. המושגים  הדברים 

התורה  ישמרו יחד ישראל שכל אפשר היה ואם  הקדש . בספרי עניניהם נכתבו שלא אלא

כדרך בכולם. האלהי  הענין נגלה יהיה הסגולה, אנשי ששמרום כמו כט)והמצוה יא, (במדבר

עליהם" רוחו את  יי' יתן  כי נביאים  יי' עם כל יתן  ""ומי בשרש במקומו כמבואר "נוח ,

כדרך"בעז  בימינו. במהרה לעתיד שיהיה וכמו א)ה. ג , רוחי"(יואל את  אשפוך כן  אחרי  והיה

בשר  כל למעלהעל וכמבואר ט')" חלון ה' יתהוו (חדר ולא  התורה. חכמת היא הכל יסוד כי .

ע רק הנהוג  הטבע  מדרכי הנשגבות  אלהיות  כל "פעולות  המין ומזה תורה. שומרי אנשים י 

הקדש . בספרי כמבואר פלא , בדרך הרבים  את מעטים  שנצחו הקשות  והמלחמות הגבורות 

ובבקרים בעדרים  ובתבואות , הארץ בזרע  התלויות  וההצלחות  הנפלאות  כל המין ומזה

הרואה  וכל הטבע . מדרכי נשגבות  והן אדם , כל עיני  למראה שהן  באלה וכיוצא בטן . ובפרי

התורה  השומר העם שמעשה להודות מוכרחים  ובהיותם  אלהיים. ענינים  שהן  יודה אותם

בהכרח  חכמיהם , ובעצת מדעתם חקים  להם שחקקו העמים  כל ממעשה ונבדל נשגב הזאת 

ושמשפטי והבינה. החכמה הן ומשפטיה וחוקותיה אלהית, היא  הזה העם  תורת כי יודו

והם האלהי. הענין להם הגיע  מאין כן לולי כי  מועיל. בם  ואין הם  הבל העמים  שאר וחקי 

ואין העמים . שאר וגוית ותכונת  ודמות  לצלם  שוים ובגויותם  בתכונתם ובדמותם בצלמם

אחד  כל תורת  אחרים  ועמים הזאת. התורה שומרים  זה עם כי המנהגים. בין רק ַהבדל

ב  השם מן  שהיא  התורה על גדול יותר מופת  ואין ""בידו. ושהיא והבינה ה. ושעל החכמה "

קודש: ושרי אלהים  אנשי  הם אלו, בדרכים הנוהגים  כן

ÏÎÂ, העמים לעיני  ובינתם ישראל חכמת התורה שתהיה שהודיע  אחר הכתוב דבר זה

" שהם כולם  ונבוןויודו חכם  שדרכי"עם אחר הזאת ההודעה אל יביאם  מה ופירש חזר .

ואמר השכל. במופתי  להם תודענה לא  התורה ז)חכמת ד, לו "(דברים אשר גדול גוי  מי  כי  ִַָָ

אליו  קראנו בכל אלהינו כיי' אליו קרובים אמר "אלהים  הזאת . היקרה המליצה אל הבט  .

ע משה זה "אדוננו אלהיו. בשם  איש  ההולכים  הגוים  בכל וראו ים עד מים  שוטטו ָָה,

בקראו  שיענהו אליו קרובים אלהים  היש השמים , לצבא וזה לירח . וזה לשמש . ישתחוה

" אותו שקוראים  הגוים  דרך על השמים אלהי בה' יאמין  אם וגם אלהיםאליו? (עיין "אלהי 

א) קי, בעז מנחות השלישי  בבית שיתבאר שמאמינים"וכמו כדרך באמת  בו יאמין ואפילו ה.

שכר  כל הצדיקים , הגוים  כי משאלותיו. בכל אליו קרוב איננו זאת  בכל ישראל. בני  בו

בארצם , מטר שיהיה משל דרך על יותר. לא  הנהוג  הטבע  בדרך הטובים ומעשיהם צדקתם

אבל  הנהוג . הטבע  כפי וכיוצא המלחמות  ומן התחלואים מן שישמרו ובנות, בנים שיולידו

ובדעת בתבונה אלהים  ורוח והנפלאות  הניסים  משל דרך על הטבע. מדרך למעלה לא 

" אמר זה ועל התורה. שומרי ה' עם  זולתי וחכמיהם , העמים ישיגום  לא  באלו מיוכיוצא  ַ

גדול  החכםגוי  שישאל מה כל אליו. קראנו בכל אלינו קרוב אלהינו ה' כי  זה. בענין כמונו "

ב  השם  מן התורה שומר חלום"מישראל לדעת  צריך היה דניאל משאלתו. ימלא  ה,
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ב  השם  והודיעו נורא "נבוכדנצר, כי  הזה העם מעשי  את  העמים וכראות  דבר. בכל וכן  ה.

ב  השם  מיד עליונה תורתם כי  יאמינו ואמר"הוא סמך ולכן  ח)ה. לו "(ד, אשר גדול גוי ומי

הזאת התורה ככל צדיקים ומשפטים שאמרתיחקים האלהים קרבת מענין כלומר וגו'. "

הם כי צדיקים . ומשפטים  חקים לנו כי  המנהגים. בענין  כמונו גדול גוי  עוד שאין נמשך

חקים העמים  ולכל ומישרים . צדק שהיא העליונה החכמה בפלס שקולים אלהיים ,

העמים , שישמעו מה על כשדבר ולכן  יושר. ולא  צדק בהם  אין מלבם שבדו ומשפטים

השיג  בעבור ובבינתם  בשכלם  ההודעה תהיה שלא  להודיע לבד. חקים  רק דרכיהזכיר ם 

ובינה. חכמה שהן  עליהן יודו כלל, בהם  מבוא לשכל שאין החקים  אפילו אלא  התורה,

‰�‰Â.זה אל זה העמים  שיאמרו עצמו הלשון באותו לישראל אלו דברים משה ִֶדּבר

אדמתם אל שרויין ישראל בהיות כי  המפורסם. המציאות  עם  מסכים  שדברנו מה כל והנה

בשם העמים מן  רבים עליהם  נלוו מופת , אנשי אלהים  אנשי וביניהם  ה', בתורת הולכים 

בענין תמצא הסמוכים ובחדרים  אמת . לבדם  ומנהגיהם  ישראל תורת  כי וידעו בחנו כי ה'.

עטרת ונפלה אדמתם  מעל וגלו ישראל חטאו וכאשר הקדש . מכתבי  ברורות ראיות זה

מה  עד ויודע נביא אתנו עוד ואין  בנו141ראשם, יז)ונתקיים  לא, פני"(דברים  והסתרתי

סרו מהם עלינו, ה' כבוד תראה ושלא שפלותינו, המיעדות  הקללות  מן וכיוצא וגו' "ֵֶָ

השם חכמת ודרכי עליונה, לבדה שהיא הקדושה התורה על המעידים  הנאמנים המופתים 

יאמר "ב  יאמינום  ואם האחרונים , הדורות  [בהם] יאמינו לא הקדומות  הנפלאות כי ה.

ודור  דור בכל קמים  ולכן  השמים. מן  באה מקרוב וחדׁשה הזאת , התורה זיו ְַָָשבטל

שם ונתחלל ומנהגיהם ישראל חכמי על לחלוק לשונם ושולחים  העמים מכל מתחכמים 

ה' ישוב עד ונכלמנו. מאד בושנו לנו. זאת  היתה ומידינו אלה. כל גרמו ועונותינו שמים ,

הגוים חכמי כל יבושו אז מצרים . מארץ צאתנו כימי נפלאות ויראנו עלינו ַלרחם 

חכמת רק במציאות ובינה חכמה ושאין בישראל, אלהים יש כי  וידעו ממועצותיהם,

ע גמורה הגלות זה דבר ובהגלות  האמת"התורה. ארץ שוכני  לכל יודע גדולים , מופתים  ִַָי

נאמר ההיא  העת על לתורה. כבוד ויתנו ט)הברור, ג, שפה "(צפניה  עמים אל אהפוך אז כי

אחד  שכם לעבדו יי ' בשם כולם לקרוא  כבר "ברורה שלותנו בימי ה' מצות  שמרנו ואילו .ָ

כי העליונה. החכמה כונה ואליו מאד, הוא גדול כי  הזה הגדול הדבר מקויים  (תהליםהיה ְִָ

ט) מעשיו "קמה , כל על ורחמיו לכל יי' לנו "טוב שצוה האלו הכתובים  ענין עצמו והוא .

גדולים נהיה ידה שעל לטובתנו, דבר הנראה שלפי  הזאת . התורה דברי  ולעשות לשמור

יש אבל אמת . וכן  ונבון. חכם גדול גוי לבד אנחנו כי  כולם  שיודו העמים, בעיני  וחשובים 

כסף " במשכיות  זהב את142."תפוחי  ליראה כולם  שישובו העמים כלל על הכונה ועיקר

ע אבינו אברהם  של בבריתו ושיכנסו אחד, שכם  לעבדו ישראל כעמו בעבור "השם לא ה,

ט141. עד, תהלים ע "פ מליצה

יא 142. כה, משלי
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העה  ואשרינו "טובות  ומשפטיה. חקיה ואמתת התורה קדושת להם  שיתברר בעבור רק ז,

ע אבינו אברהם  וכדרך התורה. בדרכי ובלכתנו בקדושתנו זה גורמים אנו שנאמר "אם  ה

ה )עליו יב, בחרן"(בראשית עשו אשר הנפש בזה:"ואת  ודי  .

ג  חלון

ÔÎÂע הנביא  ירמיה התורה."בספר חכמת זולת במציאות  חכמה שאין  מבואר ה

" בתאר שיתואר הנמנע מן  מדרכיה, ובינה חכםושהנלוז שכל בעל בטבעו יהיה אם גם  "

התורה  חכמת  שלמד מי וכן מעשה. מלאכת  וכל וטבעיות למודיות חכמות ויודע  הרבה,

ואע בדרכיה, נוהג שאינו אלא  החכמה חקי  בנפשו חכמה,"ואסף בו שיש לומר שנוכל פ

" בתאר יתואר למעלהחכםלא  כמבואר א')" חלון ב' כתב(חדר שכן  ח-ט). ח' איכה "(ירמיה 

הובישו  סופרים . שקר עט עשה לשקר הנה אכן  אתנו? יי' ותורת אנחנו חכמים תאמרו

להם ? מה וחכמת מאסו, יי ' בדבר הנה וילכדו חתו הנביא חכמים  שדיבר האנשים  פירוש . " ֶ

ולא  בחקותיה, ומאסו השמים , מן שהיא ואמרו התורה למדו משחית, אנשי היו כנגדם

עצמן ותארו ובינתם. שכלם  כפי  וחקירותיהם  לבם דרך על ונשענו בעיניהם ה' דרך יתכן

התורה,חכמים" חקי שלמדו בעבור גם לעצמן, שחקקו והדרכים ותחבולתם  ערמם  בעבור "

נאמר כן  לפני כי לזה, וראייה  למעלה. כמבואר מזאת  גדולה השחתה ה-ז)ואין ח, (ירמיה

הקשבתי" לשוב. מאנו בתרמית החזיקו נצחת? משובה ירושלים  הזה העם  שובבה מדוע

כסוס  במרוצתם  שב כלה עשיתי , מה לאמר רעתו על נחם  איש  אין  ידברנו כן לא ואשמע 

בואנה, עת את שמרו ועגור וסיס  ותור מועדיה ידעה בשמים חסידה גם במלחמה. שוטף

ה' משפט  את ידעו לא  במשובה "ועמי נפלו מדוע  השחתתם. עוצם על תמה הנביא פירוש . .

בתשובה, לשוב מאנים להם, שבחרו לבם  בתרמית  מחזיקים תפסק? לא נצח שהיא נצחת 

מקש אני  מהםוכאשר איש  ואין כנים. לא דברים ידברו תמיד יום, יום דבריהם ושומע  יב

" לאמר רעתו, על עשיתי ?נחם  כתמה המשחיתים , דרכי וזה בעיניהם, נכון  דרכם  כי "

בעיניהם" כדרך"החכמים  יב), כו, ממנו "(משלי לכסיל תקוה בעיניו, חכם  איש ."ראית 

למעלה יג )ובארנוהו  חלון ו' .(חדר

‰ÊÂממאסים השם, חקי נגד מתקוממים הם  כי הדעת , לשקול המנגד העצום ְֵֶַההׁשחת 

ב  השם  למעלה"בדבר וכמבואר בחכמה. לתארם  שקוציהם ובוחרים  ו')ה, חלון ו' ועל (חדר .

המנהגים שומרים הם  כי  האלמים . חיים מבעלי  נבזים  הם  כי  ואמר הנביא  הוכיח  זה

ועגור  וסיס  ותור מועדיה. ידעה החסידה כי ממעשיהן . יסורו לא בהכרח , בם הנטועים

כי הדעת , שקול בהכרח  בם  הנטועים למנהגים  מנגדים הרשעים  ואלה בואנה. עת  שמרו

ב  השם  תבונת נגד לכלום , נחשבים  האדם  ובינת שכל שאין להבין  תכריחנו האדם  ה "דעת

ב  השם  ושחוקי  חקר. לה את"שאין ידעו לא בזדון והם  שקר. לחוקיו המנגד וכל אמת, ה

כדרךמשפט " העליונה. וחכמתו השם  גדולת  כלומר ה'. ז)"(מל " א, אשר "ב האיש משפט מה

לקראתכם ? אמרעלה ויפה ואמת . נפלא הפירוש וזה ותאריו. ענינו כלומר ח)" ח, (ירמיה
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אתנו?" יי' ותורת אנחנו חכמים  תאמרו כאלו,איך דברים  הדעת  תסבול איך כלומר "

ואתם אלהיים . הן  התורה שחוקות  מודים אתם  הנה ה'? תורת אתכם  שיש אומרים  שאתם 

לא  חקים מלבכם  והמצאתם  ה'. בדבר ומאסתם  בעיניכם, יתכנו לא ודרכיה בה, ְְִֵֶמשקרים 

" חכמיםטובים . וׁשּתחת ּו"הובישו ותכלמו שתבושו לכם ראוי כמותכם, חכמים כלומר .143 ְֵֶָ

" בשחתותיכם . מאסו ותלכדו יי' בדבר ""הנה בעיניהם . החכמים כדרך להם. מה ,"וחכמת ֶ

" שיתוארו או חכמה? בכם שתהיה אפשר חכמה חכמיםאיך ואין  בחכמה? מנהגם בעבור "

" ואין  ה'. דבר שהן האלהיים  החקים  השם .חכםזולתי  חכמת חוקות  כפי הנוהג זולתי "

" האדם יתואר שבעבורה חכמה שכל מזה והבינה חכםוהתברר השכל שיבארו מה איננו "

חכמה  כל כי ה'. דבר שהן התורה חקי  זולתי מעשה, ומלאכת למודיות חכמות או האנושיים 

כלל: במציאות  אנושית  חכמה ואין אלהית, [היא]

ד  חלון

ÂÓÎ ומצותיה ודבריה והפוכו, דבר מהם  ענין בכל שיש  החכמה, דרכי  כוללת  שהתורה

למעלה כבאור הנפש חלקי בשלשה הכלולים  המנהגים כלל על א')מתפשטים  חלון ו ' ;(חדר

וכח  האדם . בדעת נטוע  ויסודן  ששרשן  הדברים והן  והדעת , הבינה דרכי  כוללת  היא כן

שבארנו דרך על הדעת משקול הלקוחות  ההקדמות  מן  ותולידם תוציאם  חלון הבינה (שם

אמרה ') ולכן ו). ד, העמים"(דברים  לעיני  ובינתכם חכמתכם  היא חכמה "כי דרכי  כוללת  כי  ,

אי קבוע , אמת  אחד דרך אלא  במציאות . והפך-הדבר דבר הבינה בדרכי ואין בינה. ודרכי

שבארנו וכמו בטולו או הפוכו לצייר ד')אפשר חלון ב' תורה (חדר שאמרה מה זה המין ומן .

לט) ד, הארץ "(דברים  ועל ממעל בשמים  האלהים הוא  יי' כי  לבבך אל והשבות  היום וידעת

עוד  אין לבאר "מתחת באתי ולא  הזה, הכתוב מן  תצאנה בינות ודברי יקרות  מדע ֹות וכמה .ַָ

מדברי שנוציא נכבדים  ענינים תמצא זה מספרנו רבים  ובמקומות כללים . אם כי  פרטים

דברי ומקצת הפסוקים . מן בפסוק הנכתבות  הלשונות על בדברנו בינה, דברי  הכתובים,

בעז  יתבארו זה ""פסוק שרש  על בדברנו עשה"ידעה מצות  וכן  ד). ו, ישראל "(דברים שמע 

אחד  יי ' אלהינו עשה"יי' מצות  וכן  בינה. בדרך הן זה מכתוב היוצאות  המדעות  (דברים.

יג ) תירא "ו, אלהיך יי ' למעלה"את כמבואר ז'). חלון ו' ה'(חדר תהלות  היראה ופרטי  .

עשה מצות וכן הבינה. בדרך מתבררים כולם  ה )ונוראותיו ו , יי'"(דברים  את ואהבת 

אעאלהיך  המתפשטת"" האהבה הנה השנאה. מדת  והיפוכה החכמה, ממנהגי  שהאהבה פי 

ב  הגדול שמו לאהבה האלהיים  המדע"בענינים  דרך תכריחנה ומצותיו, דבריו ולאהוב ה

מוכרח ה' ביראת המתפשט ממנה שסעיף היראה אצל שאמרנו וכמו מדע .והבינה. בדרך

עשה מצות יג )וכן  יא, לבבכם"(דברים בכל והיא "ולעבדו פרט בה ויש  כללית מצוה שהיא  ,

מן היוצאות  התולדות  דרך על הבינה בדרך מתבררים והפרט הכלל הנה התפלה. מצות

תעשה לא  מצות וכן בדעת . הנטועות טז)האבות  ו , כאשר "(שם אלהיכם יי ' את תנסו לא 

ואימה 143. פחד לשון 



הראשון  הבית  - נעול גן 202

במסה  ביכלתו "נסיתם  ולספק הענינים, מן  ענין  לעשות יכול אם  השם  את  המנסה והוא .

לא  מצות  וכן והבינה. המדע  דרך נגד זה כל ברפידים. שחטאו כמו תכלית , בעל הבלתי 

כא)תעשה ז , מפניהם"(שם  תערוץ מדרכילא גבורתו ודעת  ה' יראת  כי הבינה. בדרכי הוא  "

הכופרים. מגבורת יירא  לא ה' את והירא  כב)הבינה. יח, ממנו "(שם תגור הבינה,"לא מדרכי .

זדון , אנשי מּכת בהיותם בדברים, ומפליאים המגזמים  מדברי יגור לא ה' את הירא  ִַכי

ע אצל האמורים תעשה הלא  כל וכן בידם . יתנהו שלא בה' ג-ה )ז"ויבטח כ, יהיה "(שמות  לא

תעבדם ולא להם תשתחוה לא  וגו' פסל לך תעשה לא  פני . על אחרים  אלהים  כולם"לך .

חרון ומביאים  מועיל, בם  ואין  הבל האלו המעשים  שכל מכרעת  הדעת  כי  הבינה. בדרכי

ע למשה שנמסר העבור סוד וכפי  שנים . ולעבר חדשים  לקדש עשה מצות וכן מהר "אף. ה

השכל  מופתי  עליהן לעשות  שנוכל ומזלות , תקופות  חשבון  והוא בינה. בדרך הכל סיני 

למעלה כמבואר ב')והבינה חלון ו' והתבונות(חדר החכמות  כוללת  ה' תורת  דבר, של כללו .

השם לו שחלק ומי שבאדם. והבינה השכל בכח תלוי  והכל וגדולים. רחבים  והדברים  יחד.

ולא "ב  השרשים . מן רבים  ענפים  ויוציא  השרשים  יבין האלו היקרות  הכחות מן  רב חלק ה

" בספר  מקומו עיקר כי  זה. בענין גניםאאריך "מעין שרש על בדברנו והבן:"בין" .

ה חלון 

ÂÓÎבאמצעות שתעשינה והנוראות והגדולות  והנפלאות והמופתים  שהאותות 

הרואים וכל עליונה. שהיא  התורה על נאמנים עדים התורה, מקבלי  החכמים האנשים

למעלה כמבואר אלהיים ענינים  התורה שמנהגי  וידעו ב')יכירו להמציא (חלון אפשר כן .

השם מן  השמים  מן נתנה הזאת  שהתורה והשרים, העמים לכל להראות אחרים  מופתים 

הן"ב  ומשפטיה חקותיה כי  יודו המדע  בהכרח  אלהית, שהיא  נאמן  המופת ובהיות  ה.

יעידו  ודבריה התורה מליצות אם  יהיה כאלו מופתים  מציאות ואפשרות והבינה. החכמה

השכל. במופת  יתבררו אמתיים  ענינים בהם  בהמצא זה ויהיה אלהי . בכח  שהן עצמם  על

היו  ולא ובינתו, האדם שכל עליהן שתפול אפשר שאי הדברים  מסוג  הענינים  אלו ויהיו

ב  השם מפי  שנודעו לולי לעולם. אדם  לבני להודע  בינת"יכולים  בכח יש  שנודעו ועתה ה. ְִַָ

שהן עצמם  על מעידים התורה דברי  תהיינה זה ובדרך ברור. במופת  אמתתם לברר האדם 

שרמזה  מה מהן  כאלו. לשונות  ביניהם נמצאו כבר התורה במליצות  נחפש  ואם השמים . מן 

צותה  כן אחרי  הירח. בסבוב תלויים  ה' מועדי  שיהיו וצותה הלבנה. חדוש על התורה

לזה. זה מקבילים  דברים  והם השמש , במהלך התלויים ידועים לעתים המועדים  שנעשה

שנאמר האביב בעת יהיה גם  הראשון. בחדש שיהיה צריך הפסח  א)כי  טז, שמור "(דברים

האביב  חדש  וחג "את  חטים . קציר בכורי בעת  ויהיה יום, חמשים לקץ השבועות וחג .

השמש . במהלכי תלויים העתים ואלו האסיף. בעת שיהיה וצריך השביעי . בחדש  הסוכות 

י יש  כי ידעת י"וכבר בין  יום להשוות"א צריכין אנחנו והנה החמה. שנת  ובין  לבנה חדשי ב

ויתבלבל  האדם  לבינת מאד קשה הזאת , ההשויה ומשפט  הלבנה. וחדשי  החמה שנת בין 

ומהלכי השמים  בתקופות לחקור האדם  בני  החלו מיום הגוים חכמי  בכל מי כי  מאד. בה
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מדוקדק  בחשבון  החמה שנת מדת יודע  והבינה, השכל אנשי  בכל ומי  מאורותיהן,

בטולמיאו  כמו וגדוליהן  שבהן והמופלאין  מופת ? בדרך ולא 144ס "ומצומצם  הודו וחבריו,

מולד  בין וכמה החדש , מדת ישר במופת  יודע ביניהן  אין וכן  מה. עד יודע  אתם  שאין  בושו

מצאו  הימים  וברוב והשכילו, התבוננו ויגעו וטרחו בחשבונותיהם  הפליגו כי אמתי , למולד

אע האדם . בינת  בכח  זה אין  כי המצומצמת , לא הקרובה כי"המדה הבינה מדרכי שהוא  פ

" בספר שיתבאר כמו לעד, יעברנה לא  האדם לבינת ה' נתן גניםגבול ובהיותינו "מעין  ,

שנות עם הלבנה חדשי  להשוות הנמנע מן הלבנה, חדש ומדת החמה שנת מדת  מסכלים 

באמת  המועדים לתקן קבוע בדרך ב החכמה השם  הסודות"כמצות  מסר לישראל אבל ה.

אופן בנבואה לו ומסר לעבדו סודו גלה למשה תורתו בתתו ה' עולם  אלהי  כי  האלו.

ע ומשה לזה. והנלוה העבורין  סוד והודיעו והמאורות. השמים  לאנשי"תקופות  הכל מסר ה

ב  השם מן  ופרטיה התורה בפירוש שקבל הדברים  שאר כמו הסודות"דורו ונשתלשלו ה.

לדור  מדור שהשתלשלו החכמה דברי  כל כדרך היום , עד איש מפי  איש בקבלה האלו

למעלה א')כמבואר חלון ו' נאמר(חדר ולכן  לב)"(דהי . יב, לעתים"א בינה יודעי יששכר ומבני 

ישראל  יעשה מה ובבינתם ."לדעת בעצתם שנים והמעברים  חדשים  הקובעים  היו והם .

השכל  מדרכי יודע ּו לא  ומזלות, תקופות  בחכמת רבים סודות  יודעים שהיו ספק ִָואין

בעו  אך האדם. שבנפש  כמו "והבינה ממנו, החכמה זיו בטל ארצנו מעל גלינו מיום  ה

ותפארתנו. מחמדינו כל הצריכים145שאבדנו מעטים דברים זולתי  בידינו ממנה נשאר ולא

י של המחזור והוא  המועדים . הלבנה "לתקוני  חדשי  ישתוו השנים  מן  זה שבמספר שנה ט 

ומחזור. מחזור בכל וחסרים  פשוטים  וכמה עבורים, כמה בידינו וקבלה החכמה. שנות עם 

מכ  החדש מדת י"וכן  יום, ותשצ"ט  שעות מתתר "ב שעה חלקי שנת"ג ומדת לשעה. ף

משס  ראב "החמה שכתב כמו ידועות, ושעות ימים החומש"ה בפירוש ב)ע  יב, והיתה (שמות  .

י בכל שנים  שבע  דין  בית  יקבע  שלעולם בידם  רל "קבלה שהם שנה, ו'"ט  והם  חדשים ה

תתק  גם  יום , תקצ"אלפים  גם  יום , שלישיות  שתי גם  י"לט הם ואלו חלקים שנות"ה ט 

בטולמיאו  תמה וכמה ומגרעת . תוספת בלי ממדת"החמה הזה המצומצם החשבון על ס 

י של המחזור ומקביעות השנה, וממדת  על "החדש וראיה אלהי , ענין  שהוא  והודה שנה, ט 

ז  אברבנאל יצחק דון שאמר וכמו בישראל. שהיתה פרשת"הנבואה התורה בפירוש  ל

האות ובא  התורות, שתי  שתכללם  האלו התבונות הרואים העמים והנה לכם. הזה החדש 

מן בנבואה אלא האדם בינת  בכח נמצאו שלא  השכלית  וההודאה אמתתן . על והמופת 

ב  בטולמיאו "השם  שהודה וכמו משה "ה. שתורת  במופת לדעת יביאום  הגדול, התוכן ס

ע והבינה "רבינו החכמה הן הן ומשפטיה חקותיה שכל האדם דעת ותכריח השמים  מן ה

למעלה שבארנו  וכדרך ב')הגמורה :(חלון

שני144. בית חורבן  אחרי  שנה כחמשים חי  אלכסנדרוני, אסטרונום תלמי , הוא

הגדול 145. הגוי  ונבון חכם עם  'רק וכו ' ית' שפירש  כמו שלמה, חכמה אומה שאומתנו "לפי רמב"ם : לשון 
עד  חכמינו  והאבידו  וספרינו, חכמותינו  והשמידו הסכלים , העמים רשעי  טובותינו כילו כאשר  אלא הזה'.

סכלים" להיות ע "א)שחזרנו  פרק  תחילת בח"א בקצרה זאת והזכיר יא. פרק  סוף  ח"ב נבוכים (מורה
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ו חלון 

ÏÚ ז רבותינו אמרו בתלמוד"זה א)ל עה, ומזלות ?"(שבת בתקופות לחשוב שמצוה מנין 

ו)שנאמר ד, איזוהי(דברים העמים'. לעיני ובינתכם  חכמתכם  היא כי ועשיתם  'ושמרתם

ומזלות תקופות  לח ׁשב אומר הוי העמים ? לעיני שהיא  ובינה ושכל "חכמה חן ודבריהם . ְֵַ

השאלה  ותפול העמים . לעיני  ובינה חכמה הן ה' שתורת  האומר הכתוב דברי  שדקדקו טוב,

חכמה  שהן  להודות  העמים לב יניע ומה השכל. מופתי  התורה חקי  על אין  כי ששאלנו

ואע שאמר"ובינה? לו הסמוך הפסוק מן  התשובה שהערכנו ז)פ ד, אשר "(דברים  גדול מי  כי

אליו  קרובים  אלהים  תורתינו."לו בעבור העמים וישבחונו יגדלונו למה לפרש טוב זה כל .

יפה  ובינה, חכמה שהן בעיניהם  יראו מעשייתן ישראל, שיעשו שהחקים הכתוב לשון  אבל

עד  ובינה חכמה שהיא  רואיה כל לעיני  עצמה על המעידה המצוֹות מכל מצוה איזה שאלו.

שאמרנו וכמו עצמותה? בעבור העמים עליה ב')שיודו חלון ששי התורה (חדר חקי  שכל

ובינה. חכמה שהן  ומזלות  תקופות לחשב זהו והשיבו כנגדן. האנושי  שכל יתוכח ומשפטיה

ו בינה " והמחזורים. והחדשים  השנים  מדת העבור, סוד להבין  כיחכמה "" ההנהגה, לעניין "

וכיוצא  צום ויום  עונג  יום  המותרין, וימים  במלאכה האסורים ימים  ה' מועדי תלויין  בהן

לחמה  למנות  אם המנין . מנהג וכן  והפוך-הדבר. דבר ענין בכל שיש  המנהגים אלו. בדברים 

מדת יועיל מה ללבנה, המנין  ואם  החודשים? מדת יועיל מה העולם. אומות  כדרך לבדה

בעיניהן . העם  יתבלבל לשתיהן ? למנות  ואם  הישמעאלים. שעושין כמו החמה? שנות

מצומצם , בחשבון ביניהן להשוות בינה, דרך והודיע לשתיהן. למנות  השם תורת  וצותה

התורה  כבוד לפאר ומזלות  תקופות  לחשב מצוה ולכן אמתו. על ויודו יתפלאו שומעיו ְֵַכל

ובינה. חכמה דבריה וכל השמים מן  התורה כי שיודו דעותיהם ולנצח העמים  כל בעיני 

ה': את ליראה  וישובו

ז  חלון

„ÂÚÂבתורה כתוב השמים. מן שהיא עצמה התורה מן  שני מופת  לך ב-ג )אתן יא, (ויקרא

שסע" ושוסעת  פרסה מפרסת כל הארץ. על אשר הבהמה מכל תאכלו אשר החיה זאת

תאכלו  אותה בבהמה גרה מעלת ""פרסות, ובספר תורה . המיניםמשנה שמות פרט "

ואמר ד-ה )הטהורים  יד, איל "(דברים עזים . ושה כשבים  שה שור תאכלו אשר הבהמה זאת 

וזמר  ותאו ודישון ואקו ויחמור טהורים ,"וצבי סימנים  שני בעלי  וכולם מינים , עשרה והם .

וחזר  טהורים. סימנים  להם  אין הרבים האחרים המינים וכל גרה. ומעלי  פרסה מפריסי 

ואמר גרה. ומעלי פרסה מפריסי  שהן  בעבור אלו, מינים עשרה היתר טעם ו)והודיע וכל "(יד,

תאכלו  אותה בבהמה גרה מעלת  פרסות , שתי  שסע ושוסעת  פרסה מפרסת  והנה "בהמה .

לבדוק  רק לו אין טהורים , מינים  מעשרה היא אם  אותה מכיר ואינו חיה או בהמה המוצא 

מינים מעשרה שהיא בידוע גרה, ומעלת  פרסות שתי  שסע  ושוסעת פרסה מפרסת  היא  אם 

שבכל  אמר כן  אחר האסורים . המינים  מן  שהיא בידוע  אלו, סימנים  שני בה אין ואם  טהורים.
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אחד, טהרה סימן  מהן בשלשה שיש מינים ארבעה נמצאים  הרבות והבהמות החיות  מיני 

באכילה  אותם  ואסר פרסה. מפריס  שהוא  אחר טהרה סימן מהן ובאחד גרה. מעלה שהם 

ד-ז)שנאמר יא, כי"(ויקרא הגמל את  הפרסה וממפריסי  הגרה ממעלי תאכלו לא זה את  אך

היא  גרה מעלת  כי  הארנבת ואת וגו' הוא  גרה מעלה כי השפן  ואת וגו' הוא  גרה מעלה

הוא  פרסה מפריס כי החזיר ואת מפריס . איננו הזאתופרסה האזהרה ונכפלה וגו'. "

תורה "ב  למשה "משנה הודיע מי  כן לולי כי  השמים . מן שהתורה מזה גדול מופת  לך ואין .

ע הים"רבינו ובאיי קצהו, עד הארץ מקצה שהן והבהמות החיות המון  בכל נמצאו שלא ה

לבו  ערב ואיך אחד? טהרה סימן  בהן  שיש  מינים  ארבעה רק ארץ, אפסי עד הרחוקים

טהורים . סימנים  שתי בעל חמישי , מין  ובידו החולק יבא  ומחר כזה. דבר בתורתו לכתוב

ח  בטלים דבריו החוש  ויעיד אחד. סימן בעל סימן"או בעלי  שהן שהזכיר הארבעה כי ו?

חמישי מין  וכשיביאו לכל. המפורסמות  מן  הם  וחזיר, ארנבת  שפן גמל והם אחד. טהרה

משה  שהיה תאמר האם הדעת . ובאומד דבריו הוציא מלבו כי  לכל יתברר מהם , שאיננו

המינים ?"ע כל את ובדק השמים רוחות לארבע והמדברות והיערים המדינות בכל נוסע ה

" כולם? שמצא ידע ומאין הוללת. דברי אלא זה ראיה אין אינה ראינו ב)"ולא  ב, .(עדיות 

ע רבינו משה תורת נגלתה זדים"ומיום אנשים  האומות  מכל קמו הזה, היום  עד ה

הכופרים מן  הרב המספר שבתוך ספק ואין  התורה. דברי  לבטל והיקשים טענות  ממציאים

טהרה. של אחד סימן בעלת  חיה או בהמה מוצאים  היו רחוקים, ואיים ארץ קצוי בכל שהיו

לא  הזה היום עד אבל עליו? מעיד שהחוש  טענה שהוא  אחר כנגדם , לעמוד יכול היה ומי 

ב  התורה אדון כי כזאת. חיה או בהמה ימצאו לא נצח ועד ית'"מצאו. הכל יוצר הוא  ה,

וזה  וסגולתם. סימניהן  ותבניתן  דמותן  שיצר. והבהמות החיות מיני מספר יודע  והוא שמו,

השמים . מן התורה היות  על ישר מופת  באמת

¯˘‡ÎÂ ז קדמונינו בדברי מצאתי כן אחרי זה, דבר על עליו."עמדתי  עמדו הם שגם ל,

ע יוסף בן עקיבא  ר' השלם  החכם האלהי ראה"והתנא פרשת בספרי  אמרו הזכירו. (דבריםה

ז) היה?"יד, ובלסתר קניגי משה וכי  עקיבא ר' אמר וכו' הגרה ממעלי  תאכלו לא  זה את אך

השמים מן תורה אין  לאומרים  תשובה ע"מכאן  שדברנו.". ממה ברור ופירושו כ.

Ì‚ חולין ב)בגמרת "(ס, גביןאמרו ב' לה שיש  חיה זו שסועה אבא, בר חנין  רב אמר

השמים מן  תורה אין לאומרים תשובה מכאן  היה? ובלסתר קניגי משה וכי  שדראות . ."וב'

ז  התוספות בעלי  לרבותינו שראיתי  לפי זה חשבו "וכתבתי  כי זו. בהלכה רחוק פירוש  ל

לרב  בין אמרינן  המפלת  דבפרק והקשו שסועה. על שב ובלסתר קניגי  משה וכי  ששאלת 

היה  ושמא  השמים? מן שהתורה מוכח  והיאך טהורה. מבהמה נולדת  שסועה לשמואל בין 

ע ז "למשה תם רבנו ונדחק שסועה? לו וילדה בעדרו טהורה בהמה שאע"ה לתרץ פי"ל

מצוי שאינו בשביל וכי בעיני התימה מן וזה מצוי. דבר אינו טהורה, מבהמה נולדת  שהיא 

שהיה  כמו אחר מפי  השסועה ענין  משה שמע  ושמא השמים? מן שהתורה החולק יאמין

ב' לה שיש  חיה נזכר לא שבתורה תימה ויותר ולשמואל? ולרב אבא  בר חנין לרב נודע 
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שי מינין בארבעה דקרא ופשטא  לה, מפקינן  דשסועה ומיותרא שדראות. וב' להןגבין  ש 

משיבין ? אנו ולמי  עסיק. פרסות  ושסע  פרסה ובמפרסת מיירי , קא  א ' טהרה סימן 

שאמרו  חכמים  בדברי  יאמין שלא ופשיטא השמים , מן  תורה אין  האומר לאפיקורוס 

"שסועה " כן  ואם שדראות. וב' גבין  ב' לה שיש חיה היא צריך " ערבא  ועוד 146."ערביך

אגמריה. אמיה במעי למשה רחמנא  אגמריה וכי ליתא . בעלמא בריה שסועה דאמר דלרב

דאינהו  משמע  היה. ובלסתר קניגי משה וכי דאמר עקיבא  ר' מדברי עליה מותיב לא אמאי 

שיאמר  תימה ועוד בעלמא ? בריה איתא  דשסועה מיניה ושמע  ובמדבר. ביער לה משכחי 

עיקר  אבל עקיבא. ר' בשם  בברייתא  שנשנה דבר בשמו אמורא שהוא  אבא  בר חנין  רב

גבין ב' לה שיש  חיה היא שסועה אמר אבא  בר חנין רב בתלמוד, שמועות שתי  שהן הדבר

ובלסתר  קניגי משה וכי בספרי , השנויה הברייתא  קבע דתלמודא סתמא והדר שדראות . וב'

בקרא  דעסיק ומשום  היא . עקיבא  ור' נפשה באנפי מלתא אלא  קאי. חנין אדרב ולאו היה?

סימן להם שיש מינין ד' ועל ובלסתר. דקניגי הך נמי מייתי וכו', תאכלו  לא  זה את  דאך

השמים מן  תורה אין  לאומרים  נצחת  תשובה הוי ושפיר מהדר. קא  האחד טהרה

וכה  ז "וכדפרישית . יצחק ר' אמר התם  קאמר ולהכי  בתלמוד. טובא  אשכחן ""ג  כתוב ל

ופרשה  ובלסתר קניגי  היקרות"באגדתך האגדות  בתוך הזאת  הברייתא  לך כתוב כלומר .

המופת . אופן ותגלה הברייתא  דבר תפרש ואתה בה. יש  יקר דבר כי לעצמך, כותב שאתה

רש שפירוש  כמו ז "לא גם"י תימה. וזה צחות . לשונות  שהן  לפי  ובלסתר קניגי שיכתוב ל,

החרשתי . הקדש מלשון הלקוחות מלות  היו ואם הללו. בלשונות יש  צחות מה הבנתי לא 

פסיקתא  הנקרא  בספר מצאתי  כן אחר עלגים . לשון לועז לשון שהן  הגדול הצער אבל

טוביה  רבינו הספר, בתוך פעמים  כמה שמו ונזכר בתורה וגדול חכם איש  חברו זוטרתי,

זצ אליעזר רבי  משה "בר וכי  עקיבא  ר' אמר הגרה. ממעלי תאכלו לא  זה את אך שכתב: ל,

חכמים אמרו השסועה השמים. מן  תורה אין  לאומרים תשובה מכאן  אלא היה? קניגי 

חולין ע147בשחיטת  גבין . וב' שדראות שתי לה שיש שהבין"בריה למד אתה דבריו מסדר כ.

ז  התוספות  בעלי כדברי  לא שפרשנוה. דרך על חולין בשחיטת ל."השמועה

Ì�Ó‡Âכדי אחד. טהרה סימן  רק בהן  שיש אלו מינים ארבעה על תעשה לא הזכיר

אמרו  וכן  כלל. טהרה סימן  בהם  שאין המינים כלל על תעשה לא לתת וחומר בקל לדון

""בת זה בלשון  ובספרי  כהנים אלא ורת לי  אין  באכילה. טמאה בהמה ואין תאכלו אותה

ת מנין? תעשה בלא לי"בעשה. אין תאכלו. לא מבשרם  והחזיר והשפן והארנבת הגמל ל

הרי טהרה סימני  בהן  שיש אלו ומה הוא , ודין  מנין? טמאה בהמה שאר בלבד, אלו אלא

אכילתן! על תעשה בלא  שיהיו דין אינו טהרה סימני בהן  שאין  אכילתן . על תעשה בלא זה

נמצא  וחומר. בקל טמאה בהמת  ושאר הכתוב. מן  והחזיר והשפן  והארנבת הגמל ַנמצאו

ע וחומר. מקל שלהן תעשה לא ומצות  הכתוב. מן שלהן עשה טעמים"מצות  כמה ועוד כ.

א 146. כו , סוכה

ב 147. ס, חולין עיין  טריפות, אלו  צ"ל 
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ב  השם  כוונות היו כן  האלו, המדע ֹות לכל שכוון  וכמו זה. מפסוק יוצאות  ה "ודרשות ַָ

כי כולם דעת  למען תבל, חכמי  לכל ישר מופת  לקבוע האחד. הסימן בעלי בפרט להזכיר

שדבריה  הדעת  בשקול ויתברר עולם . ומלך חיים  אלהים דברי הם הזאת התורה דברי

והבינה: החכמה הן וחקותיה

ח  חלון

È˙‚ˆ‰העמים כל לעיני  עליה המעידים עצמה, התורה מן  נאמנים עדים שני לפניך

רבות נפלאות  ויביט  לקח יוסיף לדעת  לב ה' לו שנתן  ומי  ממרומים . ואצולה עליונה שהיא 

אמתת על נאמנים ומופתים  אלהיים ענינים שהן  שומעיהם  כל יעידו ׁשּבהודעם  ְְִֶָָבתורה.

ואמר האלהי  המשורר בקש זה ועל יח)התורה. קיט, נפלאות"(תהלים ואביטה עיני  גל

בקש"מתורתך  לב, חכמי  ימצאום מופתים  ענינים  בם  היות ובעבור מג ). תצל "(קיט, ואל

מאד  עד אמת דבר לא "מפי  נגדן , יתוכחו ולא אמתתן  על יודו הגוים חכמי שכל ובעבור .

זה אחר אמר אותם. המדבר פי  מו)יבוש אבוש"(קיט, ולא  מלכים נגד בעדותיך ."ואדברה

ומן בשתים. או אחד במשל וכלל כלל כל לברר רק התורה, בדרושי להאריך כונתי ואין

החקים יקבל כבר עליונה, התורה כי לאדם  ּבהודע והנה הכל. על תקיש  ְִַָהמבואר

למודיות בחכמת  שלמד הדברים  מן  יותר נאמנות בעיניו ותהיינה בה הכתובים  והמשפטים

ואע השכלי. והמופת  האות  מהן ודבר דבר כל על שבא  מעשה מלאכת  שאין"ובחכמת פ

בינתו למעלהבכח  כמבואר חיים , ארחות לפלס  יוכל ולא במופת, וחוק חוק כל (חדר לברר

ז') חלון במופתו' מתבררים  שהן בתורה הכתובים בינות דברי בין שוה הכל כזה ולאיש  .

למעלה כמבואר ד')מדעי ובינתו,(חלון שכלו לדרכי  המתוקים  בה הכתובים  חכמה דברי  בין  ,

חכמה  לדברי  בין כלל, בהן מבוא ולבינתו לשכלו שאין בה הכתובים חכמה דברי בין 

היותו  בעבור טוב, בלב ויקבלם בכולם  יאמין הנה ובינתו. שכלו דרכי  נגד שהן  בה הכתובים

ב  השם  דברי שהן כלל דרך על במופת  וש"יודע לנגד "ה. תבונה ואין עצה ואין חכמה אין 

"148."השם הנביאים בספרי נקרא זה אמונה ודרך וחכמי"דרך הנביאים דרכו זה ובדרך .ָ

האלהי  המשורר אמר זה ועל ה'. אמונים  נוצר כי  אליהם קרוב השם והיה קיט,לב, (תהלים

שויתי"ל) משפטיך בחרתי אמונה אם"דרך כי  חיים . ארח  בשכלי  לפלס  חפץ אינני  פירוש  .

אניחם לי  ייטבו לא ואשר שכלי, בעיני  הטובים  והמשפטים החקים  אקבל אעשה כה

" אבל גדול. פשע וזה בחרתיואעזבם? אמונה באמונתדרך התורה דברי כל את  עלי  לקבל "

ואמת . צדק משפטיו וכל ה' צדיק כי מאמין  ואני השמים  מן  שהן  שידעתי  בעבור הלב,

" זה בדרך שויתיובלכתי  שאין"משפטיך אותן  בין לשכל, הנעימים אותן  בין לי . שוין כולם .

לבי: יאהב כולם  את  לשכל, המנגדים אותם ובין בהן , מבוא לשכל

ל 148. כא, משלי
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ט  חלון

„·ÏÓ ב השם תורת  היותה על המעידים בתורה הנמצאים  המופתים  עוד "דברי יש  ה,

צדקת על להאמין  הטוב, הלב והמאמצים  החכם אמונת  המחזקים לאלפים  נכבדים  ְְִַענינים 

אמונה  כל כי למעלה. כמבואר אמונה בדרך והכל בתורה, הכתובים והחקים  המשפטים

" [של שני  בספר שיתבאר כמו קרובים ענינים והמדע האמונה כי המדעי . לשקול גןקרובה

""נעול  שרש  על בדּברנ ּו ""אמן] שרש  על ּבדּברנ ּו שלישי  ובספר בעז ידע. תבחין"" אם כי ה. ְְְֵֵַַ

ע אבינו אברהם את  ברית  כרת מיום שקרה מה ה', בתורת שבאו הרבים ענין"הספורים ה

לחרות צאתם ועבדותם , גלותם  למצרים , ישראל בני ורדת  יוסף מכירת  הקדושים , האבות 

צבי , ארץ אל בואם גדולים, במופתים  במדבר שנה ארבעים לכתם ובמופתים, באותות

ל  עם  הקשות תת"והמלחמות בה ושבתם הארץ את  רשתם בתורה, עליו שיעד מלכים  ן"א

והכהנים והנזירים  והחסידים  הנביאים ומשפט  בישראל. שקמו המלכים עניני שנה,

עבדים היותם ארצם . מעל גלותם ואלמיו, וחדריו ותבניתיו צורותיו המקדש. ובנין והלוים .

ת בה שבתם  ארצם, אל שנית בואם  פרס, מלך ברשיון  מגלותם צאתם בבל. שנה,"למלך ך

אין מתאימות. שכולם תמצא  הזה, היום עד הארץ למלכי  עבדים  היותם השניה, גלותם

אלה  וכל המקרים . בזמני  ולא המקרים . באופני  לא בעניניהם התנגדות  ואין סתירה

ללשונותם העמים  מכל אליהם ומערער חולק תמצא  ולא כל. לעיני בפומבי קרו הענינים 

אע ומעשה "לגוייהם , התחבולות מדרכי שהיו ויאמרו הנפלאות מעשה יכחישו שהכופרים פ

על  משענתם וכל מופת , ובלי  טעם  בלי דבריהם כל כי  ראיה. להביא עליהם  אדם , ידי 

אבל  הארץ. בקרב ישועות  ופועל יצוריו על משגיח השם  כי  יאמינו לא כי  צורתם, ְֵֶהׁשחת

ספרי דברי שכל הוא ונהפוך בזמניהם. האלו הדברים קרו שלא ראיה שיביא  מי  תמצא לא 

ולרומיים ולפרסיים ולכשדיים  ווענעליער, הנקראות  צור, לאומות  שהיו הראשונים  הימים 

בספרי כתובים שהם  דרך על ההם, בימים  שאירעו המאורעות על המעידים ספורים מלאים 

וכל  לרומיים. שכתב בספרו מדבריהם  הרבה הכהן  גוריון בן  יוסף שהעתיק וכמו הנביאים.

לא  מופתי  ענין הוא  וכמעט ודור. דור בכל שיקרה מה ה', בתורת נרמזו האלה המאורעות 

האדם: צורת  ממנו שבטל מי  זולתי לבטלו, יוכל

י חלון 

„ÂÚ על אדם  אלהים ברוא מיום  הזמנים סדר להודיענו עיננו, תאיר ה' תורת  כי תבחין 

לבבל  ולכתם הארץ גלות  יום  עד הסדר משלימים כולם הנביאים , ספרי ואחריה הארץ.

תודיע לבדה ה' ותורת נפלא , ובקוצר ישר בסדר הכל דור אחר דור ומזכירים לארץ. ושובם 

ספר  הארץ קצוי  בכל תמצא  ולא  שמו. צבאות ה' אחרון  והוא  ראשון הוא המודיע כי זאת .

ע רבינו משה תורת מתן קודם  הנכתב הימים  בוא "דברי  עד כותבים  היו לא כן אחרי  גם  ה.

ע המלך דוד מלכות  בימי  לערך זה והיה ופרסים, כשדים ואחריהם  האדם"הצורים  ודעת  ה.

זה. כל בעבור דבריה בכל ולהאמין התורה כבוד לרומם תכריחנו
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„ÂÚÂ. המופתים חזקת מכל חזקה שהיא  לדור, מדור והשתלשלותה הקבלה ענין תבחין

ע משה מימות  הקבלה סדר לחשוב נוכל עכשיו."כי עד מפורשים149ה הכהן עזרא עד כי

כנסת אנשי  משיירי הראשון המקבל היה ואילך וממנו בכתובים. הקבלה ואנשי  הדורות

הנה  הישראלית , האומה בתוך ענינו התפרסם ומלבד הגדול. הכהן הצדיק שמעון הגדולה

היונים . ספרי  על [ענינו] בלכתו 150כתוב מוקדון אלכסנדר הגדול המלך עם לו שקרה ומה

ירושלים  את  א)לכבוש סט, איש(יומא יועזר בן יוסי ואחריו סוכו. איש אנטיגנוס  ואחריו

אבות . במסכת  המפורשים הזוגות  ושאר ירושלים  איש יוחנן  בן  ויוסי  ואחריהם151צרידה

באותה  המפורשים לו שהיו תלמידים חמשה ואחריו החורבן , אחר זכאי  בן יוחנן  רבן

וחבריהן .152המסכתא. יהודה ור' מאיר ר' ואחריהן וחבריו. יוסף בן  עקיבא ר' ואחריהם 

ואחריהן בתלמוד. המפורשים האמוראים  דורות  ואחריהן  דינו. ובית  הקדוש רבינו ואחריהן 

הכל  שכתוב כמו הרבנים. דורות  ואחריהן  הגאונים  דורות ואחריהן סבוראי. רבנן  דורות

הראב  קבלת  בספר ובצדק ז "באמת ואחריהן"ד שנה. מאות  שמונה לפני כמו זה והיה ל.

הרמב  כמו ודור, דור בכל ז "חכמים ז "ם  התוספות  בעלי  ואחריו הרשב "ל, ואחריהן ז "ל ל."א

הרא  ז "ואחריו עד "ש דור אחר דור תלמידיו ואחריו הטורים, בעל יעקב ר' בנו ואחריו ל.

ב  שכתוב כמו הכל ספרד. מארץ ישראל גלות יוחסין"יום דור 153."ספר אחר דור כן ואחר

ובעהמען ואשכנז פולוניא  ובארץ המזרח  בארץ ספרים155ועסטעררייך 154חכמים  לנו יש 

הגבורה. מפי  למשה עד מזה זה קבלו כולם בדורו. שהיו חבריו על מעיד האחד שחברו.

תבחין ועוד משחית. ואיש פנים  העז זולתי זה על חולק אין  כברזל. חזקה כזה והשתלשלות 

מלבד  חיל, ואנשי גבורים וצדיקים  חכמים אדם בני רבוא  לששים  נאמרה התורה כי

שלם דור הרבים האבות  ואין והטף. הנשים מלבד ששים , מבן ויתרים עשרים , מבן פחותים 

בטולו  יודיעם שהיו דבר משה מפי הדור בני  כל יקבלו ולא אחריהם , לבניהם  שקר מורישין

הים"ח  ועל במצרים ישראל כל לעיני  שקרו והמופתים  האותות  בתורה שנכתבו ולפי ו.

כולם מקבלים  היו איך באמת, להם  קרה שכן  ההוא הדור בני יודעים  היו לא  אילו ובמדבר,

הפליאה  מכל ויותר לבניהם ? אותם מורישים והיו לשקר להם  המפורסמים  דברים כאחד

שמעו  כי  אדם, ידי  ומעשה תחבולה צד בזה היה שלא בתורה הכתוב תורה, ממתן  הגדולה

הטוב  הרוח עליהם  נחה גם באש . ובוער ע ׁשן  וההר וגדלו, כבודו ראו חיים. אלהים  ֵָקול

אומר ומשה ולהבינם . ד)להשכילם ה, האש"(דברים  מתוך בהר עמכם  יי ' דבר בפנים ."פנים 

ג ) חיים"(ה, כלנו היום פה אלה אנחנו אתנו כי  הזאת הברית את  יי' כרת  אבותינו את  ."לא

התלמוד 149. חתימת זמן עד תורה" לספר "משנה בפתיחה רמב"ם  שהעתיק  כפי

ישראל 150. עם תולדות על יוסיפון , של  ספרו 

הראשון151. בפרק 

שני152. פרק

ש"מ 153. קראקא אח"כ שכ"ו, קושטא ראשון דוס זכותא, אברהם  ר' של

בוהמיה 154.

אוסטריה 155.
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והיו  ההוא , הדור אנשי  כל שותקים היו ואיך קרה? לא  זה שכל דעתך על תעלה שמא 

אבל  ינהג. בשגעון  כן החושב אחריהם? לבניהם  והורישום כאלו דברים [לשמוע ] סובלים

את להקים  אחריהם זרעם ועל עליהם  קבלו אמתו, וידעו בעיניהם  שראו הנבחר המעמד

שנאמר  כמו ספרוהו. לבנים  אב הודיעוהו לדור ודור הגבורה, מפי שיצאה התורה דברי כל

ט-י) ד, בחורב "(דברים אלהיך יי' לפני עמדת אשר יום בניך, ולבני לבניך ומןוהודעתם  וגו'. "

הזה. היום עד דור אחר דור עליהם נשתלשל לבנים  נמשך האבות 

ÈÓÂהראשונים האבות עד ודור דור בכל שהיו האבות כבוד יירא  אדם , דעת  בו שיש

וכמו  אמת. דברי ולהודיעם  בניהם , עם  להטיב ומגמתם וצדיקים, טובים אנשים כולם  שהיו

תורה ז)שאמרה לב, זקניך "(דברים  ויגדך אביך שאל ודור. דור שנות ּבינּו עולם, ימות  ִזכור

לך  אמרה"ויאמרו ודור דור שבכל הנאמנה והקבלה והמצוה התורה משפטי ועל (דברים.

יא) ושמאל "יז , ימין  לך יגידו אשר הדבר מן  תסור הקדש"לא  ברוח אמר שלמה והמלך .

ח) א, אמך "(משלי תורת תטוש  ואל אביך מוסר בני בכלל"שמע  זה וכל ג ). יט, איש"(ויקרא

תיראו  ואביו למעלה "אמו כמבואר הדעת בשקול הנטועה היראה סעיף בכלל אלו] ו[כל .

ז') חלון ו ' כולם(חדר והזקנים  האבות קבלת  נגד פניו המעיז בדור, אחד איש ימצא ואם .

שקבלו  ישראל לבני מדעי ענין שהוא  ולפי  דעתו. בשקול ומכחיש נפשו משחית  הוא בזדון,

[הקב  שהודיע אחר לכן  דור. אחר דור מאבותיהם ובינת"אמונתם  חכמת התורה שיהיה ה]

כמבואר  אליו קראם  בכל אליהם קרוב ה' כי  העמים שיראו בעבור העמים , לעיני ישראל

אדמתם , מעל ויגלו הדרך מן  יסורו מהר כי עולם. עד הזה הדבר יאריך לא  כי וידע ֵַלמעלה,

מאין יאמרו כי  התורה, את ישראל בני יעזבו הגלות  בדורות פן וחשש  פנים . בהסתר ויהיו

כי רואות  עינינו הלא  ונבונים ? חכמים  [הם ] בה ושהנוהגים  עליונה התורה כי  לנו נודע 

עם לדבר הכתוב חזר בישראל. הדר ואין כבוד ואין  צר, לפני  שבי הולכים  התורה תופשי

ותפארתכם וגדולתכם  ותרוממכם , תגדלכם שהתורה שאמרתי מה להם ואמר ישראל,

תישרו  אם כי  העמים , בעבור רק זה אין  עליונה. שהיא התורה תפארת על יעידו

העמים גם  אבל ולתהלה, לכבוד השם לו בחר אשר העם תהיו שאתם מלבד ארחותיכם,

למעלה וכמבואר הזאת, התורה אנשי  תפארת בראותם  ה' את ליראה ב')ישובו אבל (חלון .

כי לכם . ובצר שפלותכם  בעת  גם  בדרכיה, וללכת התורה לשמור חייבין  ישראל בני אתם

עמכם , דברתי  בפנים  פנים שהרי  השמים , מן לכם ושנתונה תורתי  שהיא  יודעים אתם

ידע דעת איש בכם  ומי עולם. עד לבניהם  ובניהם לבניהם, הרואים  אבותיכם ספרו כאשר

ואמר סמך כן ועל באמת . ט-י)זאת ד, תשכח "(דברים פן  מאד נפשך ושמור לך השמר רק

יום בניך. ולבני לבניך והודעתם חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן  עיניך ראו אשר הדברים את 

בחורב  אלהיך יי ' לפני  עמדת אע"אשר כלומר התורה,". על המעידה מגדולתכם שאמרתי  פ

דברי את  בחורב ששמעתם והוא  מאבותיכם, שקבלתם  הזאת המדע משכוח  לכם השמרו

תשמרוה  לא מגדולתכם  תרדו אם כי  גדולתכם, בעבור לא  עליונה. שהיא  תדעו כן ובעבור

ב  השם  תורת היא  כי  דעתכם בעבור לעולם, לעד בשמירתה חייבים ואתם ולכן"עוד, ה.
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פרשת כן אחרי  כה )הזכיר ד, בנים"(דברים ובני  בנים  תוליד והשפלות ,"כי  הגלות ונזכר .

שאמר כמו ה' בתורת  יתחזקו זאת שבכל כט)והודיע  אלהיך "(ד, יי' את  משם ובקשתם

אחריו"ומצאת ונאמר ולעבודה. לתורה שישובו כלומר לב-לה ). לימים"(ד, נא  שאל כי

לדעת הראת אתה וגו' אלהים קול עם השמע  וגו' חייביןראשונים  המדע  מדרך כלומר וגו'. "

ה': בתורת מחזיקים  להיות  אתם

יא  חלון 

„ÂÚÂהדיעות כלל על מתפשטים הם  איך בתורה הכתובות והאזהרות  הצווין תבחין

דומה  דבר לשמוע . האזן  ולא לדבר יכול הפה שאין מה דבר, חסר לא  והמנהגים , המדות 

ושכל  חן  דבריה וכל לתבונתו. חקר אין  הוא , אלהים  מעשה כי מדבר. נלמד ודבר לדבר.

אע הדעת. לשקול המנגד דבר ה' בתורת  שאין יודו דעת  אנשי וכל מצותיה "טוב, על שאין פ

בה  הנכתבים והחקים  המדע . לדרך סתירה בה אין הנה למעלה כמבואר מדעיים  מופתים 

כי הדעת מן הם רחוקים  אבל האדם  דעת  נגד אינן  בהן, וכיוצא אדומה ופרה שעטנז כמו

ולא  לאדם , נזק עליהן  שתצוה המעשים מן תגיע  ולא כלל. בהן  מבוא האדם לבינת אין

" יאמר הדעת  ואיש  כלימה. ולא מדעתיחרפה נעלם  זו מצוה ""טעם שיאמר לא  סותר ,

יקרים"לדעתי טעמים  ומצותיה התורה משפטי בכל ימצאו השכל ובעלי החכמים  וכלל .

משמרים אדם , בני וחברת  המדיני לקיבוץ מועילים הישר, השכל עם מסכימים  ונכבדים

הזונה, לבם  בשרירות והולכים התורה מדרכי  שהנלוזים עד והנפש. הגוף האדם בריאות

החכם  המלך שאמר וכדרך שעשו. ממה ויתחרטו וקלון נגע  ימצאו יא-יג )באחריתם  ה, (משלי

ולא " לבי . נאץ ותוכחת  מוסר שנאתי איך ואמרת ושארך. בשרך בכלות  באחריתך ונהמת 

אזני הטיתי לא  ולמלמדי  מורי בקול שבארו "שמעתי המצוֹות  טעמי כל הם המין  ומזה .

עדות יעידו טעמיהם  כל הבא . עולם  לחיי  כולם זכר בספריהם , דור אחר דור ישראל חכמי

להם לתת אדם , בני  עם להטיב מגמתה כי  ומצותיה. התורה משפטי  יושר על נאמנה

היא  ואהבתו. ה' יראת תלמדם  היא והפרישות . הקדושה דרכי  תלמדם היא  ותקוה. אחרית 

עמוד  הנפש . ומשוש הלב שמחת  דרכי תלמדם היא  חטא. ויראת  הענוה דרכי תלמדם

הספ  בכל החורבןוהתבונן בזמן  ראשיתם  שהיה הקדמונים הפילוסופים שחברו הרבים  רים 

והערבים . והפרסיים והרומים המצרים ומדינה, מדינה בכל הגוים  חכמי ואחריהם הראשון,

לישר  כולם  ׁשכונּו ותראה וחכמיהם. וישמעאל אדום בני החדשות  הדתות בעלי  ְִֶואחריהם 

בארנו וכבר הנכבדים. המעשים ולהורות האנושיות והתכונות ו')המדות דבריהם(חדר שכל

דרכי כל על כולם  נשענו זאת ובכל חכמה. חקי לחוקק האדם  נפש בכח אין  כי רוח . ישא 

המדות על והזהירו עליהן. התורה שתצוה הטובות  והתכונות  המדות  על ודברו התורה,

אתם הוא גנוב וישר, אמת בדבריהם  שנמצא  והמעט  מהם . התורה שהזהירנו המגונות 

בכל  והתפשטה הקדש, וספרי  התורה נעתקה הרבים  מימים  כי  הנביאים. ומדברי  ה' מתורת

הישרות המעגלות  הן  התורה דרכי  כי ראו ונסיונותיהם, חקירותיהם  ברוב והם המדינות .

בני היו זה ולפני  ובינתם . שכלם ביד רוחם על העולה כפי  וגרעו שהוסיפו אלא לאדם ,
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אומות היום  עד שנמצאים  כמו השדה. וחית לפראים ודומים  ההשחתות , בתכלית  האדם 

לומר  צריך ואין והאינדיאני האפריקא אנשי רוב כמו יער, ולחית  לבהמות הדומות  גדולות 

כל  מקובצת נפלאה תורה פתאום, התורה אור זרחה ההיא  בעת וכבר שנה. אלפים ג ' לפני 

בשנה  והתבונות  החכמות המון  כשחר ונבקעו הרצויים. והמעשים והמדות הדעות סגולות

וכן הזה היום עד ולתפארת למופת  נצבה גם וקמה מצרים. מארץ ישראל בני בצאת  אחת,

וא  לעד. הזאת"תעמוד התורה על לחשוב יסבול איך לשמוע, ואזן  אדם  דעת בו שיש מי כ

המדעי: לשקול מנגד זה כל האדם. מבני  אחד מלב שיצאה

יב  חלון

„ÂÚÂ וסוד בראשית  מעשה כמו אלהיים. קדושים  דברים  תלמדנו התורה כי  תבחין 

דמות ומראה שכינה וגלוי והנפלאות  והנוראות  והמלאכים  הצבאות וענין ודרכיו. השם 

ההולכים מן ויסתרו האור, לבעלי  יראו ובינה. מדע  דברי לרבבות באלה וכיוצא ה', כבוד

ולא  הדעת . מן הענינים  הפליאה ולא  לדבריה, גוזמא  דברי  של עטרות  עטרה לא בחשך.

כל  אדם, כל יבינום ברור ובדרך צח בלשון נכתב הכל אך גדולות, מדברת  בלשון דברה

והפתי והנער בינתו, כפי  והמבין שכלו, כפי  המשכיל חכמתו, כפי  החכם דרכו; כפי אחד

מלוטשת כמראה היא כי להם. לטוב ממנה חלקם  יקחו כולם  והקטנים, והנשים  והסכל

ית' מחוקקה ושכוונת  אלהי  ענין שהיא גדול מופת  וזה צורתו. אחד כל בה יראה ובהירה,

כולם . ידיו מעשה כי  לו אהובים כולם כי  וקטנים , גדולים  הרב ההמון  לכל להטיב היה

נדרשת שהיא והמדות  ומפתחותיה, התורה דרכי שקבל והנבון החכם יראה מזה ויותר

שבע תורה דברי כל קצרים  בדברים  כוללת היא  איך הדינים"בהן, לחכמה. קץ אין פ.

וספרי התורה בו שנכתבים  הקדוש  הלשון  בסתרי כשיבין וכן הרבות. וההלכות והמשפטים

רבים במקומות  הנכתב השרש ואיך שגיאה. מכל הנשגבות העמוקות  המליצות הנביאים,

בחמלת אלו בספרים לבארו אליו מכונין שאנו מה עצמו והוא אמת . בדרך מקום  בכל ַקבוע

שכתוב מקרא בי  וקיים חנני! ותורתך נא  הושיעה ה' אנא  עלינו. יב)ה' ד, ואנכי"(שמות 

תדבר  אשר והורתיך פיך עם  כמופת"אהיה הזה הענין  יהיה כהוגן , בידינו יעלה אם כי .

ב  השם  מן בנבואה שנכתבו  העליונות  המליצות קדושת  על יעיד רואה כל ה."לרבים .

„·ÏÓÂהחכם בלב כולם שבהקבץ נאמנות, רבות  בחינות  יש עוד האלו הבחינות

באתי לא  ואנכי ישראל. אלהי  מה' היא  כי  לדעת התורה. כבוד על מדעיים  מופתים תהיינה

" ולכן"דרשותלחבר שיסדנו הכללים  ולאמת הכונה מהן להבין  וראיות מׁשלים להציג  רק ,ָ

בן יוסף בספר כתוב שמצאתי דבר-בינה עם  אלו דברים ואחתום שכתבנו. המעט יספיק

ישראל, על שנבא ומה בלעם ענין  בספרו כשמספר אומרו. בשם  דבר לרומיים  שכתב גוריון,

ע משה אדונינו כתב לא  כי  המופת יעלה הזה הענין  מן  ואמר מדעתו מלבו."הוסיף דבר ה

כמו  האחרון, היום  עד האומה עניני כל כוללות  גדולות נבואות  התורה בכל תמצא לא כי

ע משה היה ואם  בלעם . האלו "בדברי  היקרות הנבואות כתב מדוע לכבודו, תורה כותב ה
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זה  אבל לעולם? לעד ולתפארת  לכבוד לעצמו להיות  משמו כתבן ולא  הרשע , בלעם  בשם 

ימין סר לא  אליו. ה' דבר כאשר באמונה התורה וכתב האדם. מכל מאוד עניו האיש משה

השמים: מן  שהתורה ישר מופת וזה ה'. צוהו אשר מכל ושמאל

ÂÏÏÎהמדעי לשקול הקרובה אמונה דרכי  הן  זה, בחלון  שדברנו הענינים כל דבר של

הרע הדור על ולכן  היראה. ועל האמונה על נשענת החכמה כי  מזה ויוצא  למעלה. כמבואר

ע ומאס "שעבדו נאמרז ה' בתורת  כ)ו לב, אמון"(דברים  לא  בנים המה תהפוכות דור כי

נאמר"בם לו וקודם יט). וינאץ "(לב, ה' למעלה "וירא שבארנו וכמו אל, מנאצי  שהם  לפי  .

ו') חלון ששי האמונה (חדר אבל הכל. יסוד והאמונה היראה. תועילנו לא בו אמון  שאין  ומי  .

ע ירמיה שאמר וכדרך לבו. בגאות השם  מחקות וסר פנים עז בהיותו תועיל לא ה "לבדה

ח) ח, אתנו "(ירמיה  ה' ותורת  אנחנו חכמים תאמרו למעלה"איכה שפרשנו וכמו ג '), .(חלון

שאמר וכמו היראה. היא והעשייה והשמירה הלמוד יסוד כח)ולכן כח, לאדם"(איוב ויאמר

חכמה  היא  אדני יראת  בעז "הן עוד יתבאר ובמקומותיהן  זה, דבר בארנו וכבר תמו ". ה.

הזה: החדר דברי 

0

השמיני  החדר

ÂÈ Â·Â"˙Â�ÂÏÁ „

.'˙È ÂÏˆ‡ ÔÂˆ¯ ÈÂ�˘ ÔÈ‡ .‰�ÂÈÏÚ‰ ‰‚‰�‰‰ „ÂÒ ˙Ú„Ï ‰‡Ï˙ Ì„‡‰ ˙�È· ÈÎ ¯‡·È

˙Â¯Âˆ Ì‰ ÌÈ�ÂÈÏÚ‰˘ ‰ÓÎÁ‰ Í¯„Ó .ÌÈÏ·˜Ó‰ ÈÎ¯„ ÁÎÂ� Â�˙˘È ‰ÓÎÁ‰ ˙ÂÁ¯‡

.ÌÏÂÚÏ „Á‡ Í¯„ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚÂ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÓ˘‰ ˙Â‡·ˆ˘Â .„ÚÏ Â�˙˘È ‡Ï ˙Â¯Â‰Ë

ÔÎÂ ‰‚‰�‰‰ ÔÈ�Ú· ÌÈÓÚ‰ ÏÎÏ ·˜ÚÈ Ú¯Ê ÔÈ· Ï„·‰ .„ÈÓ˙ ÌÈ�˙˘Ó ‰È‡ˆ‡ˆÂ ı¯‡‰˘Â

.˙Â˘Ù�‰ ¯‡˘ ·ˆÓÓ ,ÌÈ�ÂÈÏÚ‰ ÌÈËÙÂ˘‰Â ÍÏÓ‰ ˘Ù� ·ˆÓ Ï„·‰ .ÔÂÚ¯Ù·Â ¯Î˘·

˙˘¯Ù ˘¯ÙÈ(ל טו , ¯Ó‰"(במדבר „È· ‰˘Ú˙ ¯˘‡ ˘Ù�‰Â‰ÓÂ˙Ò ‰˘¯Ù ‡È‰˘ 'Â‚Â "

.ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ˘Ù�‰ ·ˆÓ .˙Â˘Ù�‰ ¯‡˘Ó ÌÈÂÏ‰Â ÌÈ�‰Î‰ ˙Â˘Ù� ·ˆÓ Ï„·‰ .‰¯Â˙·

· Ì˘‰ ÏÈ„·‰"ÂÎ¯Ú� ‰¯Â˙‰ È˜Á ÏÎ .ÌÈ�Ë˜‰Â ÌÈÏÂ„‚‰ ÔÈ·Â ÌÈ˘�‰Â ÌÈ˘�‡‰ ÔÈ· ‰

:˙Â˘Ù�‰ ÔÓ ˘Ù� ÏÚ Â„·ÎÈ ‡Ï ,¯˘È Ï˜˘Ó·

א  חלון

Ú„ואין ולבינתו. האדם לדעת נודעים  אינן עולמו את  והנהגתו ה' דרכי  סוד כי

העליונה 156הרצון החכמה תקנה למה משל דרך על נעלמים . הדרכים אלו שטעם בזה

הנעלמים "יש 156. הדברים  כל "לדעת לומר ואולירצונו לשון קוצר כאן
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שבחרה  הדרכים שרק במופתים  ולברר אחרים? בדרכים  בחרה ולא כאלה ומשפטים חקים

החכמה  סוד היא  זאת כי סכלות . דרכי הן  הזולתיים והחקים והדרכים  חכמה. דרכי הן  בהן

ליוצר  זולתי  המופת  מדרך נשגב ברורה בידיעה נודעת ואינה חי. כל מעין הנעלמת עצמה

שבארנו וכמו ית ' א)הכל חלון ב' אמר(בחדר זה ועל זה. מספר רבים  כח,ובמקומות  (איוב

דרכה "כג ) הבין  חקיאלהים נקבל אם  שגם הוא עתה, עליו מדברים שאנו מה אבל וגו'. "

ב  השם  החכמה,"חכמת דרכי  שהן  בדעתנו קבועים  החקים  אלו ותהיינה הלב, באמונת  ה

ב  שהיוצר כן אם ואמר "ותאמר בתורה שצוה וכדרך האלו, החקים  פי על עולמו נוהג ה

ט) כח, בדרכיו "(דברים דרכי"והלכת הן בתורתו, עליהן שצוה הדרכים שאלה להודיענו .

ב  ז "השם קדמונינו שפירשו וכדרך עולמו. נוהג  פיהן  ועל ב)ל"ה, קלג, רחום"(שבת הוא  מה

רחום היה אתה נוכל אף כבר כן אם העשירי. בחדר אלו דברים מקצת ויתבארו וכו', "

שאע כן . הדבר אין בריותיו. את הנהגתו אופן על עולמו "לעמוד מנהיג  שהוא  ספק שאין  פי 

הזאת . ההנהגה אופן  על לעמוד האדם  בדעת  כח אין  זה, בחדר שיתבאר דרך על בחכמה,

ח  כאילו לו ידמה עליו, לעמוד לו אפשר שאי שבארנו "ולפי  וכמו ית'. בהנהגתו חסרון  יש ו

ה ') חלון ד' לעמוד (בחדר יכלו לא  הם גם  האדם , בני מכל יותר ה' בסוד שעמדו שהנביאים .

ז  קדמונינו שאמרו וכמו הללו. דברים עיקר א)ל"על ז, ע(ברכות  רבינו משה שבקש לדעת", ה

ירמיה צעק וכן  לו. וטוב רשע  לו, ורע צדיק יש מה א)מפני  יב, רשעים"(ירמיה דרך מדוע

אמרצלחה? וחבקוק וגו'. יג )" א, צדיק "(חבקוק  רשע  בבלע תחריש  בוגדים תביט למה

אמר"ממנו  האלהי  והמשורר ג ). עג, אראה "(תהלים  רשעים  שלום  בהוללים  קנאתי וכל "כי .

אמר  זה. מענין מדבר קהלת מספר גדול וחלק הזה. ענין  על היו בצרותיו איוב תלונות

יד) ח, מגיע"(קהלת  אשר צדיקים  אליהםיש  שמגיע  רשעים ויש  הרשעים , כמעשה אליהם 

הצדיקים לדעת"כמעשה יוכל לא שבחכמים, החכם שאף מספרֹו רבים במקומות והודיע .ְִִ

כי אף להבין , יכול ולא אדם , מכל חכם  שהיה למשל עצמו והביא  הדברים. סוד תכלית

זה. בענין ויתפרשו דבריו רוב בו שיובאו השני  בבית  שתראה וכמו אדם. מבני  זולתו

ÂÓÎÂ מקרה לזה קרה למה ישר בדרך לדעת ובמקריהן , אדם בני בפרטי  קשה שהדבר

כל  שכלנו. משפט לפי כאלו למקרים שניהם גם ראויין היו שלא כזה. מקרה ולאחר כזה,

ובהשקט. בשלום  ותשב תצליח  ידועה אומה מה על נדע  ולא בכללים . כן  שיקרה שכן 

הכלליות והצרות העונשים וכן ובמבוכה. במהומה והן  ׁשבת, תשפילנה אחרות  ֶֶואומות

דבר  הרעים, והתחלואים  הארץ ורעש  הקשות , המלחמות  כמו ואומה. לאומה ֶֶשתגיענה

לשפוט  בינתינו בכח  ואין לעינינו. תעלומות  הן בזה, כיוצא וכל רעה, חיה ומשלחת ודין 

רעה  או טובה שתשיגם  החכמה דרכי  לפי  ראוי  היה הזה העם מנהגי  שבעבור מישור, בארח

ומבוא  דרך נמצא שלא בעבור אלה, בכמו להתבונן בינתנו תסתר הרוב ועל תמיד אבל זו.

בהיות אחר. באופן זה דבר להיות  אפשר שאי  בנקל, תשכיל המבואר ומן  לדעתם.

כמבואר מאלו, אלו אצילתן מתחלת  נבדלות ב')שהנפשות חלון ב' כחות(חדר משקל וכפי .

נערכים וכן  מהן. להשתמר חייבין ושהן  לעשותן , מחוייבין שהן הדברים נערכים  הנפש 
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אלו  ותמורותיהן הגויות מזגי  מתחלפים  וכן  יעברום. או יקיימום אם  והעונש הגמול כנגדן

שבארנו וכמו כ')מאלו. חלון ששי וכן(בחדר והעונש . הגמול נערך הזה ההתחלפות  נגד וגם  .

הכוונה  כפי הכלל אחד. חטא  כשיחטאו גם  החוטאים , בין הבדל שיש  זה בחדר יתבאר

כן ועונשיהן , החטאים  בענין  שהוא וכמו המעשה. הסתעף שממנו המחשבה ויצר הפנימית

כדרך המעשה כונת כפי  הכל ותגמולם. הצדקות מעשה לעניין טו)הוא לג , היוצר "(תהלים

מעשיהם כל אל המבין  לבם  ""יחד בספר ויתבאר גנים. לנו "מעין אפשר אי ובשלשתן .

למעלה  כמבואר ונפש נפש שבכל הפנימיות הכחות  משקל מסכלין אנו כי עליהן. לעמוד

יב) חלון ה ' ג (חדר נסכל כן  ועל תכונות". מסכלין אנו וכן ולרע. לטוב ואחד אחד כל משפט כ

ורוחו. לבו ותוכן  האדם מחשבת יצר לדעת  מסכלין אנו כן  וכמו שהן. מה כפי  המזגים 

אע זה, כל ב "ומלבד שהשם הדרכים ,"פי אלו פעולות הנה החכמה, בדרכי  עולמו נוהג  ה

ב  השם  שינהג  איש שיש ויקרה אלו. מדרכים  המסתעפים אדם  בני  לפעולות דומים ה "אינן

ואע חסד. בדרך חכמתם כפי עמו ינהגו הצדיקים  האדם  בני וגם החסד. במדת כן"עמו פ

שבני משל דרך על מזו. זו הפוכות  הנזכרים, החסדים  משני המסתעפים המפעלות תהיינה

ב  והשם מחסורו. די לו ויתנו מטובם  עליו יעדיפו נכסים"האדם גם עושר גם  ממנו ימנע  ה

חסדי דרכי כפי  שהראשון אלא  חסד. בדרך ושתיהן יעניקנו. לא  לו הכרחי  היותר ואפילו

ב  השם  חסדי  כפי והשני  זה. אופן על יהיה שבהכרח האדם , מדעת"בני  הנפלאים ה

הצפון והטוב עולם חיי בידו כי מאד, ורמים  נשגבים חסדיו ודרכי  הוא  חסד רב כי  הסכלים.

עליו שנאמר הגדול השכר זה ובכלל ליראיו. הגנוז והאור ג )לצדיקים  סג, לא "(ישעיה  עין

לו  למחכה יעשה זולתך אלהים  ארוכים ,"ראתה חיים הזה. עולם טובות כל בידו וכן  .

להם . קץ אין ענינים  ועוד וההשקט . הלב ומנוחת הבנים , ונחלת והנפש , הגוף ובריאות

ב  נפש"והוא משקל יודע  והוא והפרעון . השכר מעריך זה ולעמת אדם . בני מעשה שוקל ה

טוב  כי יבין וארחותיו משפטיו ובסדר ורעים . טובים מפעלותיו ומעשה שהזכרנו. הצדיק

ושע והנכסים , הממון  מן  לו ההכרחי  האיש מזה הצלחה "למנוע לכלל יגיע  הזה הצער י

וכדומה. והקנינים  הממון  הצלחת  מן  שיעור, לאין גדולה אחרת

ÂÓÎÂמדת הרחמים , מדת  כמו ומדה מדה בכל הדין כן ופרטיו, החסד בארח שהוא

אפו  ית' קנאתו במדת  וכן  לאלפים . חסד נוצר ואמת חסד, רב אפים , אריכות  החנינה,

וכמו  ובמשקל, במספר במדה הכל והארץ השמים הכין  זה ולעמת בהן . כיוצא וכל וזעמו

למעלה ח')שבארנו חלון ב' לדרכי(חדר קץ ואין לנפלאותיו חקר אין  כמעשהו, לאיש לשלם

ה', דרכי מקצת יבין החכם לב רוחב וכפי אלו. דברים בידיעת  נבדלין אדם ובני  חכמתו.

תעלומות צפונות להבין  ממרום  רוח השם עליו יערה כי  חכמתו, צדקתו רוב וכפי

לאיוב צופר שאמר כדרך ה-ו)מפעלותיו. יא, ויג "(איוב וגו' דבר אלוה יתן תעלומותמי  לך ד

לתושיה  כפלים כי בעז "חכמה השני בבית  היטב ויתבאר ואמר". י)ה. יד, חכם"(הושע  מי 

ה' דרכי  ישרים  כי  וידעם  נבון אלה, ההנהגה "ויבן  דרכי מקצת כשספר האלהי והמשורר .

דבריו חתם  בשירו, מג )העליונה קז , יי'"(תהלים  חסדי ויתבוננו אלה וישמור חכם וכמו "מי .
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ב  השם ע"שענה למשה ג "ה שבקש  הללו."ה, הדברים  עניני לדעת יט)כ לג , אני"(שמות 

אשר  את ורחמתי  אחון  אשר את  וחנותי לפניך ה' בשם  וקראתי  פניך על טובי  כל אעביר

ית',"ארחם דרכיו בסוד להשיג האדם דעת שתוכל מה כל הזה הנורא במעמד הודיעו .

המשורר שבקש  ובדרך בעולמו. מפעלותיו ד)להבין  כה , ארחותיך "(תהלים הודיעני  יי' דרכיך

אפשר."למדני בלתי  דבר זה אחרית , עד מראשית הדברים  כל סוד האדם שיבין אבל .

הידיעה  רוב כפי  ואולם כלל. יכילם  שלא קטן , בכד הים מי  כל לכנס  שמבקש למי ודומה

" בתאר ויתואר היודע. נפש  תגדל ה',גדול בהן דרכי בסוד המבינה נפשו גדולת בעבור "

יקרות כחות  שאר ומשקל בה, הנטועים  הבינה וציורי הדעת, כח רוחב על מופת  שזה

כדרך גדולה. יש  ודבר דבר בכל כי  ו)שבנפשו. י, בגבורה "(ירמיה שמך וגדול אתה ."גדול

כאלו. בתבונות  להתהלל לאדם  שראוי לפי והנביאים החכמים התהללו האלו ובענינים 

שאמר כג )וכמו ט, אותי"(ירמיה וידוע  השכל המתהלל יתהלל בזאת  אם וכמו כי וגו'. "

ׁשגבה  הצדיק יהושפט על שכתוב הגבהות  מדות טובת  על כשדברנו הרביעי בחדר ֶַָשבארנו

שהקב  והנסיונות הרשעים , ושלות  צדיקים  יסורי  הן הללו הענינים ובכלל ה'. בדרכי  ה "לבו

משפט  צדק והכל העליונה. חכמתו בסוד נפלאים דרכים  הצדיקים , את  בהן  מנסה

שאמר וכמו ד)ומישרים. לב, וישר "(דברים  צדיק עול ואין  אמונה אל וגו' פעלו תמים הצור

מאמרות ,"הוא  בעשרה בפרק אבות למסכת בפירושינו אלו דברים מקצת ובארנו .157

" חןובספר רחבים ,158."רוח ובמאמרים בדרושים זה בספר להכנס נוטה דעתי  אין אבל

הזה. החלון דברי יתמו שדברנו במה כן  ועל יכלתינו. כפי קצרות הצעות להציע זולתי 

ולא  אחת  שהחכמה והוא  הספר. בראש  עליו שרמזנו מה בו לבאר אחר בחלון ונתחיל

המקבלים: מצד והשנוי  תשתנה.

ב  חלון 

ÏÏÎעליו רמזנו ז')גדול חלון ב' עומדת(חדר היא אבל תשתנה. ולא  אחת  שהחכמה ,

הוא  הגמור השנוי  כי  דע  הזה. הענין לבאר הכרחי  רואה ואני  המקבלים . כפי  להשתנות 

יאהב  אמש  ששנא מה או מחר, ישנא היום שאהב מה משל דרך על לרצון. מרצון המשנה

בדבר  ענין  שהתחדש ומבלי  ישנאהו, שבעבורו האהוב בדבר ענין  התחדש מבלי היום ,

באהבה. והשנאה בשנאה האהבה להמיר והרצון החפץ שנוי  רק יאהבהו. שבעבורו השנאוי 

זה "ואע כל להפך. וכן אהבו. למה טעם  נתן ועכשיו זה, דבר שנא  למה טעם נתן  שאמש פ

השכל  וקצר ההרכבה חלוש היותו בעבור באדם, הנתלים הפחיתיות  ומסוג  רצון שנוי

פעם עליו. ומושל זו במדה מלובש עולה רוח פעם  הרבים. היצרים  ובעל והדעת והבינה

שבארנו וכמו עליו. ומושל שכנגדה במדה מלובש  עולה ג ')רוח  חלון ה' באים(חדר אלה ומכל

בלי באהבה השנאה או בשנאה האהבה המיר אם כי  מעצמו. מוכרח  וזה לאדם . השינויים 

חמישי157. פרק  תחילת לבנון , 352)יין  עמ' תשס"ג (מהד'

.158185 עמ' טז, פסקא יב פרשה שלמה, חכמת
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חסר  הוא כי ואות  גמורה סכלות  זה הרי שעה, לפי  המושלת צפונה מנטיה רק כלל, סבה

ראה  אמש משל דרך על וטעם, סבה מפני  המירה ואם כלל. נפשו על ממשלה לו ואין  לב

או  ראה ומחר בשבחו. ולספר לאהבו והתחיל חן, דבר  ומדבר נכבדת פעולה עושה אדם 

ומרע חנף להיות הם הטובים ופעולותיו ודבריו מעללים , ורע כסיל הוא הזה שהאדם  שמע

שהיה  בינה, רוח  מקוצר השנוי  סבת  הרי להפך, או לשנאו, החל כן  ועל הבריות , את לרמות 

נהפך  ועתה עמהם , והיטב צדיקים אהב הנה עד אם  וכן ההוא . האיש  ענין  הבין ולא טועה

עליו, שהתגברו בנפשו המושלים  הציורים בעבור השנוי יסוד הנה להפך. או לאויב. להם

אדם שהוא מצד האדם, בנפש שנוי  יקרה הנפשיות  הכחות בכל וכן  לרצון. מרצון  והשתנה

בכח  וכחותיו הפועל 159חסר, הכחות לעניין  וכן  והבינה. השכל קוצר מצד או בפועל ותלא 

שאר  בנפשות כדמותן שאין הכחות לעניין  וכן  השנויים . במקרה אחד דרך על כולם  בגויה.

העולות לכחות עבדים האלו היקרות שהכחות כסיל, באדם לומר צריך אין  החיים . בעלי 

שבארנו כמו ה ')מאליהן , חלון ד' חכם(חדר באיש גם אבל במקרה. עמהם  משתנים  הם  כי 

מן בענין מתבונן  היום  האלו. הכחות  מן כח  קוצר בעבור דברים , בהרבה שנוי יקרה

צריכה  שהיא  חדשה הקדמה בינתים  שמע כי  הטעות. יבין ומחר זה, דרך על הענינים 

והתבונן השכל, מדרך טעותו לו שנתברר או מזולתו. שמעה או אמתו  על הענין  להבנת 

החכמה  בעניני תמצאנה לא האלו השנוים מיני  וכל בזה. וכיוצא אחר דרך על עתה

למעלה כמבואר אלהית, חכמה כל בהיות הרבים ה ')ובמנהגיה חלון ו' ית'(חדר ומחוקקה

ואין קץ אין  חסרון, מכל ונשגב תהלה כל על מרומם האדונים , ואדוני  האלהים  אלהי הוא 

נאמר זה על רצון ! שינוי  לו ליחס  חלילה חלילה לתבונתו. ו)חקר ג, לא "(מלאכי יי' אני כי 

שחושב "שניתי מי  להפך. או כסילים , אוהב ועתה צדיקים  אוהב זה בדור לומר דרך ואין .

ח  שנוי  לו ליחס  אין  וכן המינים . מּכת הוא  בזדון , ית'"כן הוא כי וכיוצא. טעות בעבור ו ִַ

נאמר זה ועל פניו. מנגד נסתר ואין ממנו נעלם  דבר אין  כליות , ובוחן לב כג ,חוקר (ירמיה

אני"כד) הארץ ואת השמים  את הלא יי', נאם  אראנו? לא ואני  במסתרים  איש יסתר אם

ואמר"מלא  כז). כ, בטן"(משלי חדרי כל חופש  אדם  נשמת יי ' ב "נר הוא  ומבין". הכל יודע  ה

שנאמר כמו טו)הכל. לג , מעשיהם"(תהלים כל אל המבין  לבם יחד ט)"(דהי ."היוצר כח, א

מבין" מחשבות יצר ב "וכל הוא כי  ותמורותיהן . הזמנים בעבור שנוי  יקרהו לא  וגם ה ".

שנאמר כמו תהיינה. טרם המקרים  כל ויודע  אחרית , מראשית י)צופה מו , מגיד "(ישעיה

אחרית ונאמר"מראשית  ב)"(מל . יג , שמו "א יאשיה דוד לבית נולד בן נבואה "הנה ונאמרה .

ולכן זה. מענין מלאים הנביאים  וספרי  התורה וכל לידתו. קודם  שנה מאות ג' בכמו זו

לעד: תשתנה ולא תעמוד ובעינה אחת  שהחכמה והיא אמת שיסדנו היסוד

ÌÏÂ‡Â החכמה מדרך משל דרך על החכמה. ארחות כפי וזהו המקבלים, נוכח  תשתנה

הרשעים . בין  הבדל ויש  הצדיקים . בין  הבדל ויש  הרשעים . עם ולהרע הצדיקים , עם  להטיב

בפועל 159. ולא ביכולת בפוטנציה,
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הנפשות ותתהפכנה בהן. המושלים  הרשעה או הצדק ציורי וכפי ונפש . נפש מצב כפי  הכל

לבבך  שים  הרע. בענין  הן  הטוב, בענין הן ותמורות , תהפוכות ורבבות באלפים ולרע  לטוב

למעלה שדברנו מה ב')על חלון א' ויש(חדר למעט . רב בין בכחותיהן  נבדלות  שהנפשות

דברנו וכן הרשעה. לענין וכן מעט . ויש  הרבה. אחד בכח ב')יצדק חלון ה' צאת(חדר ענין  על

דברנו  וגם  הרשעה. לענין  וכן מעט . ויש הרבה שהוציא  ויש  הפועל. אל הכח  מן הנפש  ציורי

יו חלון הבדליםד)"(שם  יש אלה כל ובעבור מספר. לאין שהן והגויות המזגים  התחלפיות על

קבוע ארח  החכמה חקקה ומצב מצב כל ונגד ולרע. לטוב אדם בני נפשות  מצב בין רבים 

במצב  שהוא  הנפש בעל לעשותן  בהן  שיתחייב והמעשים הפעולות  לעניין  הן צדק. ומשפט 

בהן שחייב אחרים  ומעשים ופעולות מעשותן . מהן  שישתמר והמשמרים והאזהרות זה,

שהוא  הנפש בעל שיקבל הטוב, השכר לעניין  הן כולם . וכן אחר, במצב שהוא  הנפש בעל

שיקבל  והשכר רע. מכל השמרו ובעבור הטובים , ופעולותיו מעשיו בעבור ידוע  מצב על

והשילום הפרעון לעניין הן  מהן. והשתמרו מעשיו בעבור אחר מצב על שהוא  הנפש בעל

ובעבור  עליו, שהצטוה המצוה על עברו בעבור ידוע  מצב על שהוא הנפש בעל מן שיפרע

נפש לכל וכן אחר, מצב על שהוא  הנפש בעל שיקבל והפרעון עליו. שהוזהר רע עשותו

לעד  ישתנו לא  ותמימים, קבועים  והדרכים הארחות  וכל לחכמה, קץ אין  והנה ונפש .

עד  ודור דור בכל כמוהו מצב בעל יקרה אם  הראשון. בדור שהיה זה מצב בעל כי לעולם .

או  בצדק ישוו אם  שוה. הכל ופורענותם  שכרם  מעשיהם  חובת  תהיינה האחרון היום 

ובדברינו ז')ברשעה. חלון ב' פסוק(חדר ד)פרשנו לב, דרכיו "(דברים  כל כי פעלו תמים הצור

ארח "משפט  כפי כולם  לעולם, הבאים והרע  שהטוב להורות כל . כי בחכמה. קבועות  ות 

כי לרע. או לטוב לשעה, ומשעה ליום מיום  משתנים  אדם ובני  החכמה. משפט  כפי דרכיו

ב  השם  חפץ למעלה"כן כמפורש  י')ה חלון ג' הקבועה (חדר החכמה ארחות כנגדן  ישתנה וכן .

לטוב  כזה מצב עם  המקבילה החכמה ארח  משפט לקבל הוכן אחר, מצב על בעמדו מיד כי

ישראל  זמירות  נעים  שאמר כמו וארץ. שמים מעשה כל נשתכללו הזה דרך ועל לרע. או

כד) קד, עשית"(תהלים בחכמה בעז כולם  זה בחדר יתבאר ועוד למעלה. וכמבואר ה:""

ג  חלון

ÏÚ ב השם צוה זה וחקים"דרך ידועים  מעשים ותחתונים , עליונים מעשיו לכל ה

צורות העליונים וברא  עליונה. חכמתו משפט  כפי הכל המקבלים, מצב כפי  ידועים 

אראלים תרשישים הקדש, וחיות  ואופנים שרפים מחנות  לרבבות. מרכבות  טהורות ,

הכתוב אמר אלהים. ובני מלאכים וגדודים ג )וחשמלים , כה, לגדודיו "(איוב מספר ."היש 

בנבואה אמר י)ודניאל ז, יקומון"(דניאל קדמוהי רבבן  ורבוא ישמשוניה, אלפין  חילק "אלף .

לא  בזה. וכיוצא לדין  מהם לחסד, מהם ידועה, ממשלה על והפקידו כבוד, מהן  אחד לכל

מדעיים עניניהן וכל וביראה. באימה קונם  רצון לעשות  כולם פני מגמת כי  בלכתם . יסבו

למעלה שבארנו כמו השתנות , בלי ח')קבועים  חלון ג' ע(חדר דוד אמר ועליהן (תהליםה".

כ) דברו "קג, בקול לשמוע  דברו עושי כח גבורי מלאכיו יי ' תמיד "ברכו בהיותם והנה .
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לעולם . לעד ה' מטוב ונהנין מעלתו כפי אחד כל עליהם חופף ה' כבוד רצונו, עושי משרתיו

שארחות שאמרנו וכמו בראם . כאשר מראשית יתברך חכמתו שגזרה כמו לנצח, ועומדים 

בנבראים: השתנות  אין אם ישתנו לא  החכמה

ד  חלון

ÔÎÂ,מספר לאין  רבים  גדודים אור, כוכבי וכל והירח השמש וצבאותיהן השמים יסד

בשס  גלגלו יסוב השמש  משל דרך על מהן . ואחד אחד כל על דרכו יום ."ופקד ורביע  ה

בכ  נבוכה "והירח כוכבי לכל וכן  ידועות . ושעות יום  לכל 160ט  ונתן  השמים. מזלות ולכל

בלי תמיד אחד דרך על פעולתם פועלים  המה וגם  בארץ. פעולתו לפעול ידוע משטר אחד

למעלה וכמבואר קונם רצון לעשות  חפצם  כל ט')השתנות . חלון ג ' דוד (חדר אמר ועליהן  .

כא)ה"ע קג, רצונו "(תהלים עושי  משרתיו צבאיו כל יי' יסורו "ברכו ולא ישתנו שלא  ולפי  .

עליהם העליונה החכמה גזרה וכאשר לעומתם, קבוע העליונה החכמה ארח לכן מעבודתם .

הזה, היום  עד מנהגם על הלכו וצבאותם  השמים נבראו מיום כי לעד. יעמוד כן  מאז

קדמונינו  שאמרו כדרך מנהג. שינוי  ולא ליאות ולא  חסרון  בהם אין עתה. כוחם  אז וככוחם 

""ז  במזרח?ל, ושוקע במערב עולה חמה מימיך "הראית  א, נו, עירובין [עיין יצאה " לא

ע"חמה  דוד והמלך עליהם"]. אמר ו)ה יעבור "(קמח, ולא  נתן חק לעולם  לעד ."ויעמידם 

במקבלים: המצב השתנות  אין אם ישתנו, לא  החכמה שארחות  לפי

ה חלון 

ÔÎÂ" ומלת  וצאצאיה. תבל וצבאותיה הארץ אשר ארץ יסד כל הקדוש  בלשונינו כוללת "

" ויש  המין. שם  כמו והוא בהם , אשר וכל והעפר והמים  הרוח השמים ; שםארץ תחת על "

בראשית  במעשה נאמר ולכן  המים. מן  הנגלה היבשה חלק על והוא  י)פרטי . א, (בראשית

ארץ " ליבשה אלהים  ""ויקרא מלת  הזכרת על כלל לתת  היבשה,ארץ , על שמדבר בתורה "

הקריאה  נזכר זה ומטעם השמים. שתחת בכללו המציאות על שמדבר לומר נטעה שלא

דעתי , לפי כן יתבארו בראשית , במעשה הכתובים  הקריאות שאר וכן ארץ. אל הזאת 

בעז  עליהן אחקור ארחות"ובמקומותיהן וכפי בחכמה. עשויה היא  גם  כולה הארץ והנה ה.

ביסוד  לאלפים  תהפוכות  והשנויים ; התמורות  בעלי  צבאותיה כל שתהיינה גזר החכמה

הארץ  שהכין  בעבור כן  להיות צריך והיה בעפר. וכן במים  רבות  ותהפוכות והאויר הרוח 

למעלה כמבואר התחתון  העולם בכל מושל הוא כי  האדם בעבור ג ')כולה חלון ג' .(חדר

משתנה להיות  נברא כפיוהאדם  אדם בני מצבי להשתנות  מספר ואין  ולרע. לטוב במצבו

למעלה  כמבואר הכל הרבים. השנויים  מסתעפים  ומהן  בכחותיהן, הנבדלות  הנפשות  נטיות 

א') חלון א' החכמה (חדר מארחות  ארח  לעמת  נכון  אדם, מבני  ואחד אחד כל ועת עת  וכל .

פ"ב 160. ח"ד העיקרים, ספר כלשון  לכת, כוכבי ֶֶענינו 
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כמעשהו, לאיש  לשלם  הארץ, בצבאות הרבות התמורות זה ולעמת  לרע . או לטוב הקבועות 

בחכמה  סוף ועד מראש המציאות כל שנעשה ולפי  העליונה. החכמה דרכי כפי בצדק והכל

הקדש ברוח שלמה כב)אמר ח, מאז "(משלי מפעליו קדם  דרכו ראשית  קנני פירוש"יי' .

והרחמים החסד תאמר כאילו דרכיו. והלכו מפעליו יסד פיה ועל אל, דרכי ראשית  החכמה

לעד  קבועים  החכמה כפי כולם  הרבות, התושיות  ומעשה וההדר והעוז והגבורה והחנינה

ואין החכמה. לארחות קץ אין לעד. שמו ית ' העליונה בחכמתו שגזר ממה יסורו לא  לעולם .

ב  השם  למעשה למעלה"קץ אלו דברים קצת  בארנו וכבר ח')ה. ז' חלון ב' :(חדר

ו חלון 

¯Â·Ú·Âלעניין ביניהן הבדל יש כן  אצילותן, מתחלת  בכחותיהן הנפשות הבדל

חייבין שהן  והאזהרות והמניעות  ולקיים , לעשות  חייבין שהן והפעולות , המעשים

עכשיו  לדרוש  הכונה ואין  ראשון . בחלון כמבואר החכמה סוד כפי הכל מהן. להשתמר

הנודעים ההבדלים  רק פה נזכיר ולא העשירי . בחדר קצתן יתבארו אך אלו, דברים בפרטי 

הוא  אדם, שבבני  גדול היותר ההבדל כי  ודע  בתורה. המפורשים אותן  וזה ולקטן  לגדול

ה' צוה העמים לכל כי  האדמה. פני  על אשר העמים  מכל יעקב זרע ה' שהבדיל ההבדל

הפרטים עם מצות  שבע  הם כולם וכלל ידועות . מעבירות  וישתמרו ידועות  מצות  שישמרו

ז  קדמונינו שקראו והן בהם. ב)ל"הכלולים נו , יעקב (סנהדרין לזרע אבל נח . בני  מצות שבע

תרי וכלליהן ומשפטים חקים  ומצות תורה רמ "צוה מן  מצות; ושס "ג עשה מצות מצות"ח ה

שקבעה  העליונה החכמה דרכי כפי  כולם בהם , הכלולים הרבים הפרטים עם  תעשה, לא 

העמים , כל עליהן שנצטוו המצוֹות ז' כי ה'. וישר וצדיק הזה. הנבחר העם על כן וגזרה

אע והאדם  באדם . הנטוע  המדעי בשקול נטועים  כלולה "כולם יצירתו עליונה, שנפשו פ

שנאמר כמו בראשית . מעשה כל ז)בכלל ב, מן"(בראשית  עפר האדם את  אלהים יי ' וייצר

חיה  לנפש  האדם ויהי  חיים נשמת  באפיו ויפח האדם"האדמה בני  נתחייבו לא  כן ועל .

החלה  העליונה, הנפש בטבע  המוטבע האנושי הדעת  בשקול הנטועים הדברים רק לעשות

שגזרה  יעקב, זרע  אבל בראשית. בימי  הארץ על אדם אלהים  ברא  מיום אדם בני  כל על

כמו  לעם, לו להיות  אותם  להבדיל בראשית, מעשה כל מכלל להוציאם  העליונה החכמה

האחרים הנמצאים  מכל הׂשגבם על המורים רבות בשמות אותם וקרא  בתורה. ְִָָשמפורש

ח)כמו יט, סגולה "(שמות  לי ו)."והייתם  קדוש"(יט, וגוי  כהנים  ממלכת לי  תהיו ."ואתם

כב) ד, ישראל "(שם בכורי  והמצוֹות ,"בני  התורות  מעשה עליהם גזר כן  ובעבור להן . וכדומה ,

מששת בנמצאים  המוטבע הטבע מדרכי  ויוצאים  האנושי  הדעת משקול כולם  הנשגבות 

בראשית . וכל 161ימי כלל, בהן מבוא  האדם לבינת שאין והמשפטים החקים כל זה ובכלל

למעלה כמבואר  הכל הכחות , חלקי בשלשה ב')הנתלה חלון ששי .(חדר

מ"ה161. פרק השם , גבורות מהר "ל, גם כתב זה קעג)רעיון  (עמ'
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˙ÓÚÏÂועם ועבודתם ; מצבם כפי העמים  כלל עם עמהם  העליונה החכמה תנהג  זה

הרע ועל הטוב על והפרעון הגמול מהם אחד לכל הוכן  ועבודתם . משפטם כפי יעקב זרע

להם יגמול ה', מצות  ישמרו ואם  בהצטדקם , העמים  כל כלל דרך ועל קבועות . בארחות

וגשמים מטר לאוכל, ולחם לזורע  זרע ונתן  בראשית. ימי  בששת המוטבע  הטבע בדרכי  טוב

בטוב. ימיהם יבלּו רעה. ּומחיה וחסיל ארבה וירקון משדפון ארצם וישמור ְֵַַָבעתם,

ירקדון . כצאן וישחיתו,162ועויליהם ירעו ואם באלו. וכיוצא וכנור, חליל ועוגב תוף ֵישאו

יהיה  ולא  השמים את  ועצר בראשית . ימי בששת המוטבע הטבע  בדרכי רע להם יגמול

וכדומה  בשעריהם, האויב להם יציק מחלה, כל נגע  כל ולחסיל, לארבה יגיעם  ונתן ְמטר,

הטבע מדרכי  למעלה שהוא טוב להם  יגמול ותורותיו, חקיו ישמרו אם  יעקב זרע  אבל להן.

משל  דרך על בראשית. מימי שעושה המוטבע  הטבע , מדרכי  הנפלאים והמופתים האותות 

ב  והגבורה "השם  וההדר וההוד הכבוד ּורבּות בתוכם . השכינה שריית  ישראל. בשביל ְה

והענין האלהיות , וההשגות הקדש ורוח הנבואה אור בתמים, להולכים שלבשה הנפלאה

שיעור,163המלאכותי לאין גדולות טובות  והן הזה. העם  מן הסגולה באנשי נמצאים  שהיו

הארץ  בטובת וכן  פנים . בשום  ביניהם  דמוי ואין  העולם . בטבע המוטבעות  הטובות  מכל

והבריאות הזרע  רבוי  וכן  פלא. בדרך הטבע מן  למעלה הכל והפירות, התבואות  ובברכותיה,

בספר  האלו הברכות  שמפורסמים וכמו הטבע. מענין למעלה אלו גם והחן , והיופי  הנפלא

ועל  עונותם  על גמול להם השם  יגמול והעונש, הפרעון  לעניין וכן  הנביאים . ודברי התורה

הטבע . מן  למעלה זה וגם עליהם . נענשים אחרים  עמים שאין  ומצוה, התורה  את עברם 

רעות צרות ומצאום  אליהם. פניו יאיר ולא  מתוכם, שכינתו ויסלק מהם , פניו יסתיר

ולשפחות לעבדים  ויתמכרו האויבים. מן אחד מפני  מאה וינוסו בלבבם. מורך ויתן  ורבות.

המפורסמים בהן וכיוצא  אויביהם, בארצות  ולביזה לחרפה ולשנינה למשל ויהיו קונה. ואין

הקודש כח)בספרי פרק  דברים כו; פרק  נפלא (ויקרא והענין ובמשפטיה חכמה בארח הכל .

בדרושים . להכנס המקום פה שאין  רק גדולות. והלכות  רבות  צפונות יתבארו ידו ועל מאד.

„·ÏÂ ב היוצר מתואר זה שמטעם  ""תדע  ישראל ה אע"אלהי הארץ ", כל מלך שהוא פי

מנהיג  שהוא ממה מאד, ונשגב נפלא  באופן  ישראל מנהיג  שהוא  בעבור הנה הגוים . כל ומלך

" כדרך בפרט . ישראל על שמו נתיחד העמים , הארץ שאר ואלהי  השמים הוא "אלהי  כי  וידוע  .

""ב  תמיד יאמרו ואולם הכל. אדון השמיםה מאדםאלהי  רב והדרו הודו דבקות היות  בעבור "

כדרך ב)בשמים . ח, השמים"(תהלים  על הודך תנה הענין"אשר סוד ולמצוא  לחקור ואולם .

מונהגים להיות לבדם  הם  נבחרו ולמה יעקב, זרע לנפשות העמים נפשות בין המבדיל

אע הזאת . הנפלאה למעלה"בהנהגה שפרשנו דרך ועל דבר, מקצת להבין שנוכל ה'פי (חדר

י) ומקורםחלון צאתם  בעבור החכמה, אל ישראל בני  נפשות  גויות והכשר המזגים  חלף מענין

" נקראו ולכן הקדושים , האבות  ה' סגולת נבחר מזרע אמתשהיה בעצמו.זרע נכון זה כל "

יא 162. כא, איוב ע"פ מליצה

למלאך163. הדומה
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בעבור  יעקב בזרע לחול והטהורות  הזכות הנפשות וראויים הנפשות, בין הבדל יש  עוד ַאבל

לבדו. לה' בלתי  בשר לעיני  יודע לא  סגולתה, ויוקר הזה הנפשי וההבדל אמת. זרע ִַָשהוא

שכתבנו יב)וכמו חלון ב (שם השם  חפץ כי יודעים , בהיותינו לנו ודי  יהיה ". לבדו הזה שהעם  ה

בצדק  חכמתו, ארחות  כפי  גזר כן כי פלא. דרך על מונהג ושיהיה והמצוה, התורה שומר

והנביאים התורה בפרשיות  עמוקים  ענינים ולפרש זה בענין  להאריך בידי ויש  ובמישרים.

מכוונין שאנו למה צריכין שאנו הכללים לפרש רק כונתי  אין  אבל הזה. השרש  על ְַהנוסדים 

" בספר אבל המליצות . פירוש  והן חןלבאר, זה:164"רוח בדרוש לדבר הרחבנו

ז  חלון

ÔÎÂ ב השם ידועות"הבדיל ומצות  תורות מקצתן  על וגזר עצמו. יעקב זרע  בין  ה

בהן . חייבין הזה הזרע מן זולתן  שאין  מהן, שישתמרו ידועות ואזהרות לעשותן, שיתחייבו

מה  זה וממין  שבזולתן . הנפשות שאר ממצב הנבדל נפשותיהן  מצב בעבור בחכמה, והכל

המלך בעניני התורה יח-יט)שצוה יז , והיתה "(דברים  וגו' הזאת  התורה משנה את  לו וכתב

חייו  ימי  כל בו וקרא טז -יז)."עמו יז , נשים"(שם לו ירבה ולא  וגו' סוסים  לו ירבה לא רק

מאד  לו ירבה לא  וזהב וכסף לבבו, יסור הכלולים"ולא  תעשה ולא עשין  הפרטים ושאר .

לרוזנים ולמושלים למלכים  ידועים  מנהגים בחכמתו גזר כי  בישראל. המלוכה בהנהגת

וכמו  שביניהן. הנפש עניני הבדל בעבור בהן, להתנהג  זולתן לאנשים יאֹותּו לא ֵולשופטים ,

יב)שאמרנו חלון ה' בארנו (חדר ושם  העם, אחד לנפש  שוה המלך ונפש  הנביא  נפש שאין

בנפש המצויירות  יקרות  מכחות מסתעפים ומשפטיה המלוכה שעניני ולפי  בטעמו. דבר

ית', הנפשות ויוצר לבות בוחן שהוא  למי  זולתי  בשר, לעיני  נודע זה ואין  היקרה, המלך

בעינינו. טוב הוא ואשר בו נבחר אשר איש  רצונינו כפי  מלך עלינו מהקים הוזהרנו כן  על

ה  בעל איננו אולי  ב כי  השם כרצון המלכתו יהיה אבל למלוך? הראוי  אשר "נפש  האיש ה,

שנאמר כמו ויסודן. סודן  הנפשות  מצפוני יודע הוא  כי  ה'. בו טו)יבחר יז , שום"(דברים

בו  אלהיך יי ' יבחר אשר מלך עליך ""תשים שאמרת כמו לא כלומר מלך . עלי אלא "אשימה .

ראב  אמר וכן  ה'. פי ז "על ""ע אשר ל, לא  והטעם  האורים. משפט  או נביא  פי  על יבחר אשר

אתה  ע"תבחר ע". נבחר הראשון  המלך כי  תמצא  וכן ואחריו "כ. ה '. בחיר שאול והוא  ה', פ

ע דוד השם ."הומלך במצות אחריו זרעו ונבחרו השם , פ

ÂÏ„·�Âהמפורשות ואזהרות  המצוֹות  מלבד מאד, העם שאר ממנהגי  המלכים  מנהגי

וכמו  העליונה, החכמה שגזרה כמו איש , מפי איש  אצלם  נודע המלוכה משפט והיה בתורה.

בעבור  הוא בישראל, מלך המלכת  ועיקר מלך. ששאלו לעם בתשובתו שמואל בספר שנזכר

תורה  דברי על לעבור לא תורה, כדין שלא המלוכה במשפט להעניש  והממשלה היכולת 

נתפרשו  לא  [אמנם ] ואם  התורה. מדרכי  הם העונשים ואלה לתורה. סייג לעשות  אלא

א164. פסקא טו  פרק  שלמה, 252-260)חכמת (עמ'
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עשה במצות  כולם  ונכללן ט)בכתוב. כח, בדרכיו "(דברים העוברים"והלכת מן כתות יש  כי  .

קלות עבירות  על גם גדולים  עונשים חייבים  והן  ודיניה, התורה משפטי  להן יספיקו שלא

רק 165שיעשו. ישפטו לא  הם  כי והשערים . הערים  לשופטי  הזה המשפט  נמסר לא  אבל

להבין הענינים , ברור על לעמוד בכחם שאין  לפי  החלטי, ביכולת  לא התורה, דין שורת כפי

זה  דבר על ולעמוד להבין  כי  תורה. כדין שלא  להענש הראוים  הם ומי  מי  ישר דרך על

השם אהבת וכח וגדולה, רחבה בינה וכח  מאד, צחים מדעיים ציורים וגלוי לב, רוחב צריך

נפלאות;"ב  נפשיות כחות שאר ועוד דרכיו, אל והשווי  ההדמות  וחפץ רבה, בהפלגה ה

יצא  הנפש, מן אחת  ובהחסר הללו. בענינים  ישר משפט  דבר תצא  בנפש  יחד שבהקבצם

למעלה כמבואר משחית. לאיש חבר ויהי  מעוקל, ג ')משפט  חלון ב' המשפטים(חדר עניני כי

יתבארו  אבל בתורה. המפורשים הקצובים המשפטים דברי  יתר מתוך מתבארים אינן  האלו

החכמה  חקי יקבל הוא  כי  בחכמה. עולמו ית ' הנהגתו וסוד דרכיו ותפארת ה' ביראת למבין

ב  השם מן האלו שארמוז"בענינים וכמו הגדולים, והחכמים  הנביאים ומפי  עוד)ה זה  .(בחדר

אמרו בכלל ט)והוא ב, טוב "(משלי מעגל כל ומישרים  ומשפט  צדק תבין תבין"אז כלומר .

יבינם האלו החקים  שקבל ואחר והיושר. והמשפט  וענין ענין בכל הצדקה דרך מהו

שאמרנו וכמו בתורה. כתובים וימצאם  התורה, ד')ממליצות חלון ה ' העזר (חדר ֵֶָמענין

ודברי בתורה והנסתרות  העמוקות ויבין ובינה, שכל רוח  לאדם מלוה שהוא  האלהי 

הענינים . וצחות דקות בעבור יבין לא  ישמע אם  גם ה', ביראת  מבין  שאינו ומי החכמים .

רוב  כן שבנפש , המדע ציורי ורוחב גלוי רוב כפי ולכן  המדע. ציורי על בנויים הבינה ודרכי

שלא  רב בשיעור הנפשות תכונת להבין  המלך צריך ועוד האלו. בענינים  וההבנה ההשגה

יעניש  יטעה, אם כי המעשה. בעל במצב לבדו (הוא)יטעה והשם  בכפו, חמס  לא על [זה]

עמו. על ימלוך מי  לבחור יאות לבדו לו ולכן שבנפש. הציורים משקלי  ויודע  לב בוחן 

‚Èˆ‡Â והחסד אפים  ואריכות  והחנינה הרחמים  הם החכמה מדרכי כי ידוע משל. לפניך

בתורה מפורש וזה בהן. וכיוצא ו)והאמת לד, חסד "(שמות ורב אפים  ארך וחנון  רחום אל

ב "ואמת השם  דרכי והם  אמר". שכן ז-ח)ה קג , וחנון"(תהלים  רחום  וגו' למשה דרכיו יודיע

חסד  ורב אפים  ארך דרכיו "יי ' שכל וידוע  ית '. דרכיו הם  ודומיהם והחנינה הרחמים כי הרי .

נאמר שכן  הכל. ראשית שהיא החכמה כפי  ד)נוהגים לב, משפט "(דברים  דרכיו כל וכל "כי  .

החכמה שהתהללה וכמו בחכמה. כב)משפט  ח, דרכו "(משלי ראשית  קנני וכמבואר יי' "

ח')למעלה חלון ב' ולעונות .(חדר לפשעים  ויסלח ימחול ולחנן  לרחם השם שדרך ולפי .

מקצת ויש  עליהם. יגמול כעונותיהם  ולא  ברחמיו, להם  ויאריך החוטאים, עם גם וייטיב

ב  הגדול לשמו יקנא  אך הדרכים, באלו עמהם ינהג  שלא החוטאים באפו "מן וישפטם  ה

כמו ב)ובחמתו. א, ונו "(נחום  קנוא  ונוטר אל לצריו יי ' נוקם  חימה, ובעל יי' נוקם  יי ', קם 

לאויביו  אלה "הוא קלות . מצות על עברו ואלה גדולים , חטאים חטאו אלה כי בעבור ולא  .

י "א 165. דרוש תחילת הר "ן ", "דרשות עיין 
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וברחמים , בחסד הנשפט זה שיהיה אפשר אבל שתים. או פעם ואלו רבות , פעמים עברו

באף  והנשפט רבות . פעמים  האלו החמורים  הפשעים על ועבר וגנב, ונואף שבת מחלל

במשפטי ישפטו ואם  אחת . פעם  ורק הקן  שלוח  או ותפילין ציצית מצות  בטל ובחימה,

והמבטל  בגנבתו. ימכר והגנב מות . בני  והנואף השבת  מחלל יהיה המפורשים התורה

שאמרו כמו כלום . בלא [פטור] הקן  ושלוח ותפילין  א)ציצית  פו, עשה "(יומא מצות  על עבר

לו  שמוחלין  עד משם זז אינו מחלל "ושב, על ירחם  לבבות הבוחן השם  משפטי  וכפי .

וינקם טובו. כדרכי  מעט מעט  מהן ויפרע  בתשובה, לשוב זמן להם  ויאריך והנואף. השבת 

הפנימיות הסבות עם נערכים ותגמולם, והעונות  שהפשעים לפי  וכיוצא . הציצית מבטל מן 

ואע תורה, בדין  וזה פטור. והשוגג  חייב. המזיד כי  תדע המעשה. הסתעף ששניהם"שמהן  פי 

יש משל דרך על ולרע. לטוב הגמול נערכים  שכנגדן בנפש מערכות הרבה יש וכן  עברו.

כי בלבבו יתברך ויש ה'. פי את עברו על דוי  עליו ולבו שעה. לפי  היצר מתגבורת  חוטא 

החטאים על גם  וברחמים  בחסד נוהג בהן , וכיוצא אלו ועם בהן. וכיוצא  ה'. וחנון  רחום 

לזה. וכדומה תשובה בדרך ומדריכם מעט . מעט  ובמשפט  בקצב ומענישם הגדולים ,

„·‰‰=]Ï[ÔÂ˘‡¯‰

˘ÈÂ" כת והן  ובמשפט . בצדק מתעתע הלב, בגאות  והנבוניםחוטא  בעיניהם  החכמים

פניהן וחקות"נגד מצות  שאינן בעבור המצוֹות על עובר והוא  למעלה. עניניהם  שבארנו .

תשתנה  האלו המשחיתים על יראיו. ועל ה' על והנצבים  המתקוממים  הם בעיניו. ישרות

רוע בעבור לא  חמורים. בעונשים שבקלות קל על גם לדונם  העליון , המשפט  ארחות

שחשב. מה בפועל לעשות אותו והשיאה שהגבירה מחשבת-און  רוע  בעבור אבל המעשה,

כט) כא, רשע"(משלי איש  א)."העז יד, אלהים"(תהלים  אין בלבו נבל החמור "אמר ולכן  .ָ

דעת תאמתהו ישר דרך והוא ה'. דרך זהו קשה. בדין שתיהן  על ונדון  אצלו שוין  והקל

הבדלים ביניהן תבדיל האדם דעת  גם  כי  הדעת, משקול הנודעים  מטעמים  ובינתו האדם 

החכמה. ואנשי  התורה וכבוד שמים  כבוד מחללין אינן האחרים  העוברים  כל האחד, עצמם .

וה  בחכמה. ולהתנהג  יצרם  לכבוש יכולים  שאינן מצבם  לשפלות  העבירה מיחסים  חכם"אך

ואינו בעיניו  עיניו, לנגד אלהים פחד אין והחכמים, התורה על ומלעיג ה' על סרה דובר "

ואם מותר, הכל בעיניו כי  לחמור. קל מעשה בין באלו הבדל אין ולכן  לתורה. כבוד נותן

לכך  הקל, על שעבר כמו בנפש , בשאט  עליה יעבור חמורה, עבירה על ההעברה מחר יקרה

ע מעובדי מאוד ורעים אל מנאצי  כת הם זה ומלבד החמור. על כמו דבר-פשע"נענש ובכל ז. ֵ

מכחישים וקצתן ממעל, אלוה מכחישים קצתם כה. וזה כה זה השם, מחללים הם  שעושים

מן נבואה ואין  תורה אין  אומרים וקצתן  במקרה, שהכל וחושבים העליונה, בהנהגה

אומרים וקצתן  יט)השמים. ג , אין"(קהלת הבהמה מן  האדם  יפה "ומֹותר שפרשנו וכמו .

אבות . למסכת 166בפירוש

יא166. משנה פ"ג  לבנון, 210-220)יין עמ' תשס"ג  (מהד'
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¯„Á·Â" תאר עוד לפרש יעדנו פניהםהשביעי נגד ""נבונים  מלת  כי  עתה ודע "פנים.

כדרך ועצמותה. הנפש  צורת  יז)על כ, לבלתי"(שמות פניכם  על יראתו תהיה ובעבור

שרמזנו"תחטאו  וכמו ח'). חלון ו ' וכן (חדר כד). יז, חכמה "(משלי מבין  פני  משל "את דרך ועל .

ואמר ית '. לבורא לז)הושאל ד, ממצרים"(דברים  הגדול בכחו בפניו וכן"ויוציאך לג ,. (שמות

יראּו"כג ) לא  האמת"ופני  על שחולק מי ולכן בה. הנטועה הדעת  כח היא  האדם  נפש  וצורת  . ֵָ

" מתואר רעועים והיקשים  בטענות האמת  לבטל פניו ומעיז אדם, כל בדעת נגד הנטוע  נבון 

""פניו  הנטועה לאמת מנגד המדומה תבונתו כי  אמר"בפניו . זה ועל נפשו. בצורת  (משלי ,

כט) בפניו "כא, רשע איש אע"העז דעתו, על לעמוד מעיז שהרשע כלומר מצוייר ". שבפניו פ ֵֵ

שנינו זה ועל להפך. ה )הדבר פרק לגיהנם"(אבות  פנים למסכת"עז בפירוש  פרשנוהו ויפה .

"167זאת . מתאר גרוע, יותר תואר אין  כי מזה פניו ותלמד נגד ."נבון

[È�˘‰ Ï„·‰‰]

Ï„·‰‰העתים ובשאר היצר, עליהן  הגבר בעת רק יעברו לא האחרים העוברים  ִֵָהשני,

ה  הזה והאפיקורוס לעבדו. וחפצים השם יראים  הם  כי  המצוֹות בעיניו "יקיימו יעבור חכם "

וכפי בעיניו. כצחוק הם כי בעיניו, מצות אינן כי  בתאוה, שלא בין בתאוה בין המצוֹות על

באה  שלא  או מעצלה או משכחה רק אינה והמניעה עבירה, מעבֹור רגע נמנע אינו ֲֵרצונו

וכל  התורה. על ושעה שעה בכל הרבה פעמים  עבר כאלו לו נחשב לכן לידו, עבירה

מרצונם נמנעים  הם  כי יותר. לא שעברו העבירות פעמי  מספר רק להן ימנו לא  האחרים 

עליהן . ֲֵמעבֹור

[È˘ÈÏ˘‰ Ï„·‰‰]

Ï„·‰‰ כאשר גמורים. צדיקים  ויהיו הרעה מדרכם שישובו אפשר האחרים כל הג',

מעליהם ישליכו אז לבבם על השם  יראת ויתנו ה', ביראת  מעט ושיבינו שישכילו יקרה

דרכי כפי  ברחמיו להם  מאריך השם ולכן  חדשה. ורוח  חדש לב להם  ויעשו פשעיהם 

הנביא  אמר זה על כח)חכמתו. יח, יחיה "(יחזקאל חיו עשה, אשר פשעיו מכל וישוב ֶויראה

ימות ""לא ומלת  למעלהויראה . עליו רמזנו וכבר השכל. מראה על ח')" חלון ה ' כי(חדר ֶ

ה  כן ואין מפשעיו. האדם ישיב פניו "השכל נגד והנבון  בעיניו ובינתו "חכם שכלו שדרכי  .

שאמר וכמו תקנה להת  אין ובאמת  אלהים ? אל ישוב ובמה המשחיתים. הם  יז,"(עהן  דף ז

האפיקורסות א) יט)על ב, ישובון"(משלי לא  באיה כגודל כל הארץ מן יאבדו אבל וגו' "

שבארנו. וכמו חטאתם 

Í¯„‰Âהכתוב אמר יקר. דבר ושמע  בתורה. כתוב הזה ל-לא)האלהי טו , והנפש"(במדבר 

מקרב  ההיא  הנפש ונכרתה מגדף הוא יי' את הגר ומן האזרח  מן  רמה ביד תעשה אשר

כ 167. משנה ה פרק  לבנון , 494-496)יין עמ' תשס"ג  (מהד'
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בה  עֹונּה ההיא הנפש תכרת הכרת  הפר מצותו ואת בזה יי' דבר כי  האלו "עמה. והמליצות . ֲָ

" אמר מאד. תעשה סתומות  "אשר ומלת  שעשתה. הדבר זכר ולא רמה " אינה ביד כי  קשה "

" אמר ולמה אחר. במקום  הזדון על הזאת המליצה מצאנו ולא  הזדון. הוא על יי' את 

""מגדף  לומר לו היה השם ומברך המגדף מן  דבר ואם יכרת? השם  את המגדף והאיש 

""מעמיו  להזכיר טעם  ומה בזה . יי ' דבר ג "כי  והוא שהמגדף "? הדעת  על יעלה וכי  תמוה, כ

" על יקשה וכן  דבריו? יכבד השם הפר את  מצותו לא "את ה' דברי  שהבוזה ספק אין כי  ,

" וכפל שנית פעם חזר  מה ועל מצותיו. תכרתיקיים  איזה "הכרת  ועל ונכרתה? אמר וכבר ,

" ואמר הוסיף בה ענין  החוטאת"ע ֹונ ּה שהנפש אמר כן  לפני כי מאד. נפלא  והפירוש ? ֲָ

ע כמו שבחמורות חמורה על תעבור אפילו לה."בשגגה, ונסלח  שגגתה על קרבן תביא ז,

הכהן עליהם  יכפר שבחמורות  חמורה על בשגגה, העדה עיני  וכל הקהל יחטאו אם גם 

והיתה  הקהל, כל החטיאו גם  היקרות, הנפשות  ובעלי  התורה מורי הם  העדה ועיני  בקרבן.

למעלה כמבואר בשגגה, שהיתה לפי כלום בכך אין החמורות, מן זה )חטאם  הטעם .(בחלון

יועיל  לא קלה, עבירה על ועבר לבדו, וחטא  שבעם, הנקלה יהיה אפילו בזדון , העובר ָאבל

עדים אין ואם  בהן. וכיוצא כרת  או מיתה או מלקות  תשובה, ידי ] [על אלא  הקרבן.

שבארנו. כמו תשובה בדרך וידריכהו ית', טובו בדרכי  וישפט שמים  בידי  יענש והתראה,

כי"אח  בתורה. הכתוב הדין  שורת  נגד שמים בדין  שנענשים  חוטאים  כת יש כי הודיע כ

כל  על כעובר קשה עונש ישיגם כלל, דין  בית משפט עליו שאין שבקלות  קל על בעברם 

והכת העבירה. על רבות פעמים  עברו כאילו להם יחשב אלא  בלבד זו ולא  כולה. התורה

ה  הם  בעיניהם"הזאת השם ,"חכמים תורת  על הלעיגם בעבור המצוֹות על העוברים  ,

" ומלת ונצוחיים. בטענות ה' דברי  להכחיש על יד ומתקוממים  גם נאמר הקודש  בלשון "

כמו בטענותיהם . המנצחים והבינה השכל כד)גבורת א, מקשיב "(משלי ואין ידי ."נטיתי 

לג ) ט, שנינו "(איוב על ידו ""ישת  בספר ויתבאר גנים. בעז מעין  """ ומלת גובה רמה ה. על "

כמו יד)הלב. ח, לבבך "(דברים  "ורם  שאמר והוא  וגו'. רמה " ביד תעשה אשר פירוש:והנפש "

מן בין האזרח מן  שיהיה בין השכל, בטענות לבה בגבה עבירה שתעשה המרשעת, הנפש 

את  מגדף כשיהיה ה הגר, כדרך בעיניהם"השם  והנבונים ומנאציו,"חכמים משנאיו ,

לא  זה ומטעם  שבקלות . הקלה מן רק עשתה לא אפילו מעשיה על ההיא  הנפש  ונכרתה

" וסתם עשתה, מה תעשה זכר הכתוב אשר ובא  שבארנו. וכמו שתעשה, מה כל כלומר " ְַָ

העושה  ובין העוברים  שאר בין שהודיענו ההבדלים שלשה וׂשם  בינה. דברי  ללמדנו ָהשני

" ואמר הזאת . הארורה הכת על גדול קצף השם  קצף יען -מה להודיענו רמה, דבר ביד כי

בזה  דבר "יי' בוזים  אינן  היצר מתגבורת במזיד שהעוברים  שאמרנו. הראשון ההבדל וזהו .

מצבם לשפל זדונם  מיחסים  אך חכמה. וארח  אמת שהן  יאמינו כי  ומשפטיו. תורתו ה'

כמו  ה'. דברי  בוזים המשחיתים אבל יצרם. את  לכבוש יכולים  שאינן קדושתם , וחולשת

שלמה ז)שאמר א, ּבזּו"(משלי אוילים ומוסר ו "חכמה כמו אוילים". הדעת  מושחתי הם " ָ

בעז  ה "שיתבאר וכן בעיניהם"ה. "חכמים  עוד ואמר כמבואר. בם  מׁשחתם  מצותו " ואת  ְָָָ

""הפר  ומלת  שאמרנו. השני  ההבדל וזהו כמו"הפר , והסרתו הדבר בטול על ט), ל, (במדבר
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נדרה " את  בעת"והפר לפרקים רק עוברים אינן  ומסכלות, מתאוה המזידים  שאר כלומר .

צוה  שהשם  בעבור הלאוין, מן  ויזהרו העשין  יקיימו תקפם , יצרם שאין  ובעת  היצר. תוקף

ואומרים המצוה, מפירים  הללו והארורים יותר. לא ילקו חטאיהם כמספר ולכן עליהן.

יעברו  לא אפילו כן ועל התועבות. כל יעשו לתאבון שלא בין  לתאבון  בין ולכן כלום . שאינן

ועל  רעתם. גמול יקבלו וכנגדם מספר, אין  פעמים עברו כאלו להם נחשב אחת, פעם  רק

" חזר ההיא כן הנפש  תכרת מעשה "הכרת  רק עשתה לא והנה מספר. אין  כריתות  כלומר ,

הרבה. פעמים חמורות  עשתה כאילו ונענשת אחד, קל

¯Ó‡Â" בה עוד שישובו "ע ֹונ ּה אפשר האחרים  כי  שאמרנו. השלישי  ההבדל וזהו . ֲָ

יסודות שהן  אלהים  במראות  הבינה כח  ויראה לצמוח . השכל כח יחל כאשר בתשובה,

והבינה, השכל ּבהׁשחת העוברים הגמורים, הכופרים  כן שאין מה גלוליה. המסירים  ְְֵֶהנפש 

בתלמוד אמרו ולכן  רבים. ימים יאריכו אם גם להם תקנה ב)אין  לח, מה (סנהדרין על

" כל ששנינו, ישראל אפיקורוס  אבל נכרי , אפיקורוס מילי  הני לאפיקורוס. שתשיב מה ודע

טפי דפקר יפה."שכן  לפרשו הארכתי  אבות  למסכת ובפירוש החוטאים ,168. בשאר כן ועל

והדם . הבשר תאות  לנפש, חוץ כדבר נחשב רק ובפנימיותה, הנפש בסתר החטא אין

השכל, ביד העובר האפיקורוס  אבל מחטאו. ישוב ובבינה, בשכל הפנימי  הרוח ובהתעורר

בה " ""ע ֹונ ּה כן  ועל בפנימיותה. הנפש עון  תכרת, תשוב הכרת לא  כי ידועים , בעונשים " ֲָ

הקדש . בספרי רבות  ותעלומות  צפונות מגלה הוא  כי לבבך, על זה דברי  שים  הרעה. מדרכה

" חןובספרי אלה.רוח בענינים הארכתי  שיש169" להבינך הדברים, נאמרו למשל  פה אבל

עולמו  מנהיג  שבהן ה' דרכי והן בתורה. לעיני-כל מפורשין שאינן  חכמה, ותעלומות דרכים 

יחדו "ו  צדקו אמת ה' את170,"משפטי סותר האחד דבר אין  והנעלמים. בתורה הנגלים 

" רק ולבנינו השני . לנו כך,171"הנגלות ויש כך, נדון  יש  ועובר. עובר לכל קצובים  משפטים

ו  בחכמה. אלהינו "והכל ליי ' והעונות .172,"הנסתרות  החטאים סבת  ומבין לבב בוחן הוא  כי 

הצפונות והנטיות  ונפש, נפש כחות  משקל יודע שאינו בשער, היושב השופט ביד זה ואין

ה', בעם אשר ישראל מלכי קדש לשרי מהם רבים נמסרו אבל ואופניו. ההׁשחת  ְֵֶַוגודל

ציורי להוציא  רב, בשעור האלהי העזר אליהם  ונלוה בהם. ומתבוננים בדרכיו ההולכים 

ואופני התורה, כוונות  יבינו ובאמצעותם ושכלם . בינם ולהרחיב והטהורות , הצחות ַָָמדעם

צדק. במעגלי להדריכם אתם וה' אדם , בני  נפשות תכונת  ומבינים ומישרים , משפט צדק

עתניאל  כמו בישראל, שהיו השופטים  וכן ה'. דרכי כפי  האלה המשפטים  כפי ישפטו והם

עמהם . ה' שהיה הכתוב שהעיד הגדול. דין  בית ועמהן הכהן, ועלי  ענת, בן  שמגר קנז, בן

יד168. משנה ב פרק  לבנון , 170-171)יין עמ' תשס"ג  (מהד'

יז169. פסקא יב פרשה שלמה, 186-190)חכמת (עמ'

י170. יט, תהלים 

כח 171. כט, דברים 

שם172.
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הגדול  דין  בית  שהיה ודור דור בכל וכן  מוחלט . ביכולת  לשפוט  האלהי הענין להם  ונלוה

משפטים לאור והוציאו בתוכם  אלהים  רוח היה והלוים , הכהנים  ועמהם  בירושלים ,

בתלמוד אמרו ועליהם א)עליונים. מו, לא "(סנהדרין תורה, כדין שלא  ועונשין מכין דין בית

סוס  על שרכב באחד ומעשה לתורה. סיג לעשות  אלא תורה דברי  על בשבתלעבור

לבית והביאוהו התאנה תחת  באשתו שהטיח  באחד ומעשה וסקלוהו. דין  לבית והביאוהו

לכך  צריכה שהשעה אלא כך, שהדין  מפני לא  והלקוהו. שרבו "דין  בשעה זה שקרה כלומר .

ועמהם הדעת , בקלות בפרהסיא עבירות  ועברו הרשעים, היונים בימי  בישראל מינים

ב  הוא כי כן , למדו ה' ומאת  קשים . בדינים לדונם התורה משפט  עולמו "תשתנה נוהג ה

נעלם . בארח התורה דרך והיא זו. במדה

‰ÊÓנאמר ואצלם  עדתו. וכל קרח  עונש  ל)המין טז, האנשים"(במדבר נאצו כי וידעתם 

יי' את  ה "האלה ה' דבר הבוזים מּכת שהוא  מי  רק מנאץ, שאין  בארנו וכבר חכמים". ִַ

ואע"בעיניהם כאלו ". בחוטאים רושם  לעשות נכון  כי ראה האדם, מכל עניו משה שהיה פי 

בני אל עמו נשיאים ועשרה אלעזר בן  פינחס  את העדה שליחת  המין  מזה ה'. בדרך והלך

ראובן ובני יג -יד)גד כב, על (יהושע ואף שבנו. המזבח  בעבור לצבא עליהם שיעלו להודיעם

בענין תורה דברה שלא בחכמתם ראו לשמים, מסור דינו בחוץ השוחט  תורה שמדין  פי

גבעה  על לבא ישראל בני  עלות המין  מזה ה'. דבר וכבוזה בפומבי, ומעל מרד שהי' כזה

כולם בנימן כ)ובני  פרק  ודנום(שופטים , אפקורסות, ההוא  במעשה שהיה בעבור .

התורה. חק נגד למלכים173כמתקוממים  הנמסרים המשפטים כלל על תקיש שבארנו וממה

והכל  ושופטיו. העם שאר מהנהגת ההנהגה באופני נבדלים ענינים שהן  הגדול, דין ולבית 

שמואל לו אמר למלך, שאול נמשח  שכאשר תראה הלא הנפשות. הבדל י,"(שמובעבור א

אחר "ו) לאיש ונהפכת  עמם  והתנבית יי ' רוח עליך ונאמר"וצלחה ט). כהפנותו "(י, והיה

אחר  לב אלהים  לו ויהפך שמואל מעם ללכת  רוח "שכמו הקדש רוח הטוב, הרוח והוא  .

למעלה ענינים  מקצת  שבארנו ד')נדיבה, חלון ה ' ע(חדר דוד כשנמשח  וכן  נאמר ". למלך ה

יג )"(שמו טז , ומעלה "א ההוא  מהיום  דוד אל יי' רוח  המלכים"ותצלח  ושאר שלמה וכן .

העליונה  החכמה להם  וקבעה למלוכה. הראויות היקרות  הנפשות  בעלי  כולם  הטובים,

העם שאר מדרך נפלא הכל ופרעון . שכר מהן , שישתמרו ומה שיעשו מה קבועות , ארחות

זולתי הנפשות  על שורה הקדש רוח אין כי  נפשותיהם, סגולת  על מופת  וזה הסגולה. מזרע 

הרוח, משקל כן  הכחות משקל וכפי  ובדעת . בחכמה הנכבדים הציורים  בעלת בהיותן

למעלה החכמה(שם)וכמבואר אמרה זה ועל טו -טז). ח, ורוזנים"(משלי ימלוכו, מלכים  בי

ארץ  שופטי כל ונדיבים  ישורו שרים  בי צדק. שבארנו"יחוקקו כמו ג '). חלון ב' (חדר

לנדיבים לשרים הצדק, מנהגי  ולרוזנים המלוכה, מנהגי  למלכים תחוקק שהחכמה

משפטי הנגידים קבלו ודור דור בכל והנה והמשפט. הנדיבות  השררה מנהגי ולשופטים 

עד  מרבם  ורבם מרבם, שקבלו וחכמיהם אבותם  מפי  הרבים, המלוכה ומנהגי התורות 

מ"א 173. פרק  ח"ג  נבוכים", "מורה עיין
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ה  בכלל זה כל כי  מסיני . למשה נאמר"חכמה "הלכה וכן  והפך-הדבר. דבר כג ), כז, (במדבר

ויצוהו " עליו ידיו את  קדמונינו "ויסמוך אמרו כן  ועל והנגידות. המלוכה משפטי צוה כי .

ברש ל"ז  טז)"(מובא כהנא, דרב פסקתא יז. יא, במדבר מנת"י, על הן , סרבנים הן , שטרחנים  דע 

עליך  ויבא "שתקבל יצא  ואיך עמו. ינהיג  איך ה', בעם  הנגיד הנהגת  שלמדו להורות .

הדברים נזכיר ועוד וכיוצא . המשפטים  לענין  וכן העם . עניני ובשאר במלחמה לפניהם

בעז  העשירי  כונתינו:"בחדר להשלמת  הצריך כפי ה,

ח  חלון

ÔÎÂ ב השם  משפחותיו."הבדיל ושאר יעקב מזרע המשפחות מקצת  בין החכמה בארח  ה

שלא  מה מהן , שישתמרו ידועות  ואזהרות לעשותן , ידועות ומצות  תורות  למקצתן ְִֵוחייב

כמו  הלוים . ומשפחת  אהרן  בני הכהנים משפחת  והן  המשפחות . לשאר הזהיר ולא צוה

יג )"(דהי שנאמר כג , לפני"א להקטיר עולם עד ובניו הוא קדשים קדש להקדישו אהרן ויבדל

עולם עד בשמו ולברך לשרתו יי'"יי ' על בהצותו לקרח משה ואמר ט). טז , המעט "(במדבר

אליו  אתכם  להקריב ישראל מעדת אתכם ישראל אלהי הבדיל כי עבודתמכם את  לעבוד

לשרתם ? העדה לפני ולעמוד ה' ""משכן בדבריו הזכיר ישראל . מ אלהי גם ישראל "" ."עדת

ב  השם  הבדיל לכולם"בעבור וצוה האדמה. פני  על אשר העמים  כל ובין ישראל זרע  בין  ה

נשגבות בעבודות  ולשרתו לעבדו לעבודתו הקריב ישראל וזרע בו. יעבדוהו ידועות  מצות

למעלה כמבואר בראשית ימי בששת  המוטבע הטבע  ו')מדרך "(חלון נקרא ולכן  אלהי.

נבדליםישראל  הזה החביב העם משפחות מקצת בהיות ממנה ויותר יתירה. חבה וזה "

" אמר, ויפה לוי. שבט משפחות  כמו משפחותיהן משאר מכםלטובה הסגולה "המעט  ,

נבדלים שהן  העדה, משאר ולכבוד לתהלה אתכם  השם  הבדיל כי  במשפחותיכם, הדבקה

עוד ונאמר האדמה. פני  על אשר העמים  מכל ולתפארת ח)לתהלה י, ההיא "(דברים בעת

יי' ברית  ארון  את  לשאת  הלוי שבט את  יי' ארחות"הבדיל כפי  כולם האלו וההבדלות .

הבדל  כפי והפרעון , והשכר והאזהרות  המצוֹות המעשים  בין  המבדלת  העליונה החכמה

הבדלי כפי  הצורות בנתינת וארץ שמים במעשיה החכמה שהבדילה כמו המקבלים , נפשות

כמו ד)מקבליהן. א, החשך "(בראשית ובין האור בין אלהים  ז)."ויבדל המים"(א, בין  ויבדל

לרקיע מעל אשר המים ובין  לרקיע  מתחת  בחכמה "אשר זה שהיה האלהי המשורר והעיד .

אמר בראשית  מעשה כל שהזכיר אחר כד)כי  קד, עשית"(תהלים  בחכמה שרמזנו כולם  וכמו "

ה ')למעלה חלון ב' בחכמה.(חדר ביניהן הבדיל עליה, אשר וכל האדם  תבל צאצאי  לעניין  וכן  .

ע הכהן אהרן זרע כי ספק יקרות"ואין  כחות  בהן שנאצלו הנפשות לקבל מוכשרים ה,

הלוי . משפחות וכן  אליהן . מוכשרין  האחרות המשפחות זרע  שאין  מה רב, בשעור ידועות

נגד  המקבילות החכמה ארחות  כפי והעבודות , המעשים  בענין נבדלו הנפשות  הבדל וכפי

רב, בשעור קדושה כח  בנפשותיהן  שנאצל נאמר משל דרך על זה. מצב  על שהן  הנפשות

הבל  מחשבת  ומכל טומאה מכל שישתמרו ה' למשרתי הנצרכות  הפעולות  תלויין שממנה

לעמוד  צריכין הם  כי  והבנים , והאשה הבית עניני  עם  מחשבתם  תדבק ולא העולם . ועניני
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הזריזות כח  וכן ישראל. עדת על לכפר לשמים לבם  ולכוין  העם  קרבנות להקריב ה' במקדש 

עולות להביא העם מרבים אם הזאת , הקדושה העבודה עליהם  תכבד שלא  רב, בשעור

בעלי להיות  צריכין וכן והטבילות. הטהרות וכן ידים. ברפיון ויעשו יתעצלו שלא  ושלמים ,

בעבור  ה' ביראת  להבין גדולה בינה ובעלי  רב. ובשעור גדולה בהגלות  המדעיים  הציורים 

קרבן לכל הנאותות  הכונות לכוין  ה' בסוד ולעמוד העבודות  משפטי  לדעת חייבין  שהן 

ב  הכל ליוצר והתהלות  והתפלות והוידוים  רצוי"וקרבן, המשרת  יהיה זה כל באמצעות כי  ה,

לעניין וכן למעלה. כמבואר הטוב והשכל והבינה המדע בדרכי  זה וכל ה'. לפני לרצון והקרבן

שנאמר  כמו בישראל. הוראות להורות  יאות להם כי והמשפטים , והחקים  התורות [ידיעות]

ט) יז , הלוים"(דברים הכהנים אל ונאמר"ובאת י). לג, ותורתך "(דברים ליעקב משפטיך יורו

ונאמר"לישראל  י-יא). י, הטהור."(ויקרא ובין  הטמא  ובין החול ובין  הקדש בין ולהבדיל

משה  ביד אליהם  יי ' דבר אשר החקים כל את  ישראל בני  את  הכל."ולהורות  על תקיש  ומזה .

ÍÂ˙ÓÂהכהן והוא  הראש. שיהיה מהן באחד השם  בחר הזאת היקרה המשפחה כל

הזהיר  ולא צוה שלא מה החכמה, בארחות ידועת ואזהרות ידועות  מצות וצוהו הגדול.

מכולן נבדל שהמלך רק אחיו. מכל המלך להבדלת בענינו דומה והוא  הכהנים . אחיו לכל

הגדול  והכהן המוחלטת. והמשפט  הדין ועשות הרשות בדברי  העם, והנהגת  המלוכה לעניין

מכל  נבדלת  עוד נפשו היות  בעבור לאלהיו והשירות  המקדש  שמירת לעניין  מכולן  נבדל

תלוייה  שגדולתו ולפי  וכיוצא. ובבינה ובהשכל בקדושה היקרות  בכחותיה הכהנים , אחיו

הכל  ליוצר זולתי  שהם , מה כפי נודעות ואינן  בשר, מעיני נעלמות  פנימיות יקרות  בכחות 

בישראל, הנבואה שהיתה בעוד מצינו וכן נביא. פי  על ה' פי  על נבחר יהיה הוא  גם ית ',

ע רבינו משה ה'. במצות  נביא  פי על הגדולים  הכהנים  ע"נעשו הכהן אהרן את משח פ "ה

שנאמר כמו א)ה'. כח, אחיך "(שמות  אהרן את  אליך הקרב השם"ואתה צוהו מותו אחרי .

שנאמר"ב  כמו תחתיו. גדול לכהן  בנו אלעזר שיקים כה-כו)ה כ, ואת"(במדבר אהרן  את קח

ופש בנו בנו אלעזר אלעזר את והלבשתם בגדיו את  אהרן את נאמר"ט  עלי ואצל א "(שמו.

ל) עולם"ב, עד לפני יתהלכו אביך  ובית ביתך אמרתי ב "אמור שהשם הרי והיה ". בו, בחר ה

נאמר צדוק ועל איתמר. לה )"(שמומבני  ב, וכנפשי"א בלבבי  כאשר נאמן כהן  לי  והקמותי 

נאמן בית  לו ובניתי  שלמהיעשה בהמלכת נאמר וכן  וגו'. כב)"(דהי " כט, לנגיד "א ליי ' וימשחו

לכהן פי"ולצדוק על אותו משח הנביא ונתן הבית , ימי כל גדולים  כהנים אחריו זרעו והיו .

שאמר וכמו השם . במצות  מבניו אחד הקימו ודור דור שבכל והנביאים  לה )"(שמוה'. ב, א

נאמן" בית לו התורה"ובניתי  אמרה כן ועל י). כא, מאחיו "(ויקרא הגדול ומלת"והכהן  .

מאחיו.גדול " גדול ובעבורה וגדולה, יקרה נפשו כי  הכהן עצם גדולת  על והוא לכהן, תאר "

אליו  שוין והן וגדולם, נשיאם  שיהיה ובחרוהו שהוקם-על, בעבור מאחיו גדול שהוא לא 

אחיו. גדלהו אשר והכהן  לומר ראוי  היה כן  שאם  הנפשיים . בענינים  ממנו טובים  או

Â�È�ÂÓ„˜Â ז"" אמרו: כהנים בתורת בנויל מאחיו גדול שיהא  מאחיו. הגדול והכהן

ובמראה  בחכמה בכח בעבור "בעושר אלו ענינים  חמשה הזכירו מאד. יקר הזה והמדרש .



ח  חלון - השמיני  231החדר

ואע מאחיו. גדול שיהיה הזכיר לא המלך אצל כי  בכתוב. עמוק ענין  גם"שהבינו שהמלך פ

למעלה כמבואר להפלא , עד הפנימיות בכחותיו העם מכל גדול ג ')הוא היה (חלון שלא לפי .

אמר כבר כי  להזכירו. טו)צריך יז , בו "(דברים  אלהיך יי ' יבחר הכל,"אשר גלוי  ית ' ולפניו .

ע נבחר הוא גם  הכהן תאמר והנה אחיו. מכל הגדול יבחר ואעפ "והוא  ה', ""פ כתב הגדול כ

נביא "מאחיו  יהיה שלא ישראל, על הבאים העתים על גם מדבר הכתוב כי  דנו כן על .

בעצת נבחרים  והיו נביאים, היו ולא  גדולים  כהנים שהיו השני . הבית  ימי  כל והם בתוכם ,

זולתי באמת  נודעות אינן  וסגולתן , הפנימיות  הכחות שמשקל אמרנו וכבר הכהנים. אחיהם 

" אמרו לכן לעינים . יראה האדם אבל ית'. הכל ובמראה,ליוצר בכח בעושר ואלו בנוי "

נודע וזה אחיו. מכל יותר התורה חקי  שאסף החכמה. וכן  בשר. לעיני נודעות  הגדולות 

ידעו  לא  הכהנים שאחיו בענינים  גם  כהלכה, משיב אותו ששואלין מקום  כל כי  לכל.

לראש . עליהם יקימוהו הגדולות  באלה גדול ביניהן ימצאו אם  כי התורה וצותה להשיב.

ב  מקובצת"והשם הזּכה הנפש בעל האיש  הוא האלו, הגדולות בו שנדבקו הכהן  כי יודע ַָה

גם סימן  הוא  וכן  האדם , לעיני  לסימן זה והודיע  אחיו, מכל יותר הפנימיות , הסגולות

" אמר לא  ולכן  בישראל. הנבואה בו בהיות  אלהיך יי' יבחר המלך,אשר אצל שאמר כמו "

אצל  ואמנם ה'. בו בחר אשר האיש הוא  מי לדעת  טוב סימן  לנו יש הכהונה שלענין בעבור

ג  השני"המלך הבית  ימי והם בישראל הנבואה היות  מבלי שתבאנה, עתים  על תורה דברה כ

אמרה זה ועל נביאים . לא  מלכים טו)שהיו יז, תוכל "(דברים לא  מלך עליך תשים  אחיך מקרב

נכרי איש  עליך בזמןלתת ישראל על שיקומו מלכים על רומז דעתי  לפי הזה הפסוק וגו'. "

ולא  ישראל בני מקרב שיהיה הזה הדבר על לצות  צורך מה נביא , בהיות  כי  הנבואה. העדר

אמר כן כי השם . במצות רק העם , בעצת הקמתו אין הלא נכרי ? תשים"(שם)איש  שום

בו  אלהיך יי' יבחר אשר מלך ב "עליך והוא ישראל.". מקרב וצדיק חכם  בעיניו הטוב יבחר ה

האיש מי  סימן להם  נתן לא  אך הבאים . בימים  ישראל עליהן  שישימו המלכים  על רומז אבל

התורה  כפי הכרח וענין מצוה הכהן שהקמת  בעבור הכהן, אצל כמו למלוכה הראוי 

יעבוד  לבדו הוא פעמים, כליל מנחת  יום  בכל יקריב הוא כי  ה'. עבודת תכון  לא ומבלעדו

והוידויים והתפלות העבודות ושאר הקדשים, בקדש פעמים  ארבעה ויכנס הצום  ביום 

ולא  רשות . המלך הקמת  אבל לבן. בבגדי  הצום וביום  בגדים , בח ' עובד והוא וההקטרות .

ביד  ההנהגה נשאר היה אילו טוב יותר והיה השני בית  ימי  כל שמלכו במלכים ה' חפץ

שענדו  החשמונאים , בני עמוד עד הבית בנין  מתחלת שהיה כמו התורה ומורי הכהנים

התורה  נתנה לא ולכן  אחריו. וזרעו רועה-אויל הורדוס ואחריהם  בראשם , מלכות  עטרת

מלכיהם . הנהגת להם יצר כי ידעה כי המלך מעצמן  כשיבחרו למלוכה הראוי  על טוב ֵֶסימן 

אחיהם . מקרב אלא נכרי, איש  המושל יהיה שלא  לעד ומשפט חוק צותה ורק

È�È‡Âש והאזהרות  המצוֹות לבאר צורך הכהניםרואה ואחיו הגדול הכהן  בהן  נבדלו

הרבה  וכן  אלו. דברים מקצת  יתבארו העשירי ובחדר בתורה, המפורשים הם כי העם  מכל

שנאמר  וכמו והפרעון . השכר זה וכנגד פה, שבעל בתורה המקובלים ודינים ] [מצוות 
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ח)בנבואה ב, וגו'."(מלאכי והשלום החיים  אתו היתה ו -ז)בריתי ב, היתה "(שם  אמת תורת 

שפתי כי  מעון . השיב ורבים אתי  הלך ובמישור בשלום בשפתיו נמצא לא  ועולה בפיהו

הוא  צבאות יי' מלאך כי  מפיהו יבקשו ותורה דעת  ישמרו חיים"כהן  הגדול שכרו הודיע .

בשלום הולך עול, ואין אמת איש צבאות, יי ' מלאך שהוא נפשו מצב והודיע ושלום .

יהוצדק  בן ליהושע  המלאך אמר וכן  ותורה. דעת מלא  מעונותיהם , ישראל ומשיב ובמישור,

הגדול ז)הכהן  ג, האלה "(זכריה העומדים בין  מהלכים לך לנפשו ונתתי העליון  השכר שהוא "

חכמה  בארח  הכל בענין, שם שמפורש וכמו ברע כשיבחר הפרעון לעניין וכן  היקרה.

להם ונתנו ישראל. מכל הלוים משפחות  נבדלו וכן  האלו. הזּכֹות הנפשות  לעמת  ַהקבועה

להודות שיר כלי בכל והמשוררים  במקדש, השוערים והם ידועות . ואזהרות  ידועות  מצות

המשפחה  כי הנביאים . ובספרי בתורה מפורש  הכל כי  לבאר. צריך אינני  זה וגם לה'. ולהלל

תראה  הקודש . הרוח  לשפע ומוכנים טוב, שכל בעלי יקרות נפשות  לקבל מוכשרה הזאת 

הימים בדברי שנאמר ה )"(דהי מה כה , האלהים"א בדברי  המלך חוזה להימן בנים  אלה כל

שלש ובנות עשר ארבעה בנים  להימן  האלהים  ויתן  קרן  העמיד "להרים  לבד הזה השר הנה .

נאמר"י ועוד הטובה. הרוח בעלי  בנים  כב)"(דהי ד ל, הלוים"ב כל לב על יחזקיה וידבר

ליי' טוב שכל ולתבונתהמשכילים הנבואה לרוח  מוכנות  יקרות , כחות  בנפשותם  והיו וגו'. "

סוף  ישראל. וכל הכהנים  ומשרתי  טומאה, מכל ומתקדשים  השערים שוערי  ולהיות השיר

החכמה: כפי  ישר בארח  הכל ומחשבותיו. נפלאותיו ה' דרכי  ישרים  דבר

ט  חלון

ÔÎÂ ב השם ונצטוו "הבדיל הנקבות . ובין  הזכרים  בין  משפחותיהן , וכל יעקב זרע בין  ה

נפש שבין  ההבדל בעבור בחכמה הכל הנשים . עליהן  נצטוו שלא הרבה מצות  על הזכרים 

קדמונינו שאמרו מה זה ומענין האשה. ונפש  א)האיש  כט, שהזמן"(קידושין עשה מצות כל

מהן פטורות  נשים  ואולם "גרמא  א). מג , שבתורה,(פסחים עונשין  לכל לאיש  אשה הושוו

שנאמר כמו מהם, שהוזהרנו האזהרות  על ו)בעברם  ה , יעשו "(במדבר כי אשה או איש 

ההיא  הנפש ואשמה וגו' האדם חטאת  ומקצתן ."מכל יעקב זרע  נשי  מקצת  בין  הבדיל וכן .

בענין הבדיל וכן  מיתה. עליהן  חייבין שישראל הקדשים מן  להן  שהתיר הכהנים, נשי  והן

כמו ט)הפרעון . כא, תשרף "(ויקרא באש וגו' לזנות  תחל כי  כהן  איש קבעה "ובת  וכן  .

שאמרו  וכמו העמים. מן שקנו כספם  קנין  ישראל, לעבדי  ומשפטים  חקים  העליונה החכמה

בו " חייבין עבדים בו חייבת שהאשה מצוה חוקות"כל קבעה וכן אותם . למול וגזר .

שבין ההבדל וכן מילה. בברית נכנס  ולא  העמים , מן בארצנו הגר והוא תושב. לגר קבועות 

לי שהגיע  קודם מישראל הקטן  את התורה חייבה לא כי  והגדולים . ויום"הקטנים  שנה ג

וקבעה  שצותה כמו והפרעון, השכר לו קבעה ולא  והמצוֹות, העבודות לעבוד אחד,

הקטן נפש כחות כי  הגדולים. נפשות  ממצב הקטנים נפשות מצב הבדל בעבור לאנשים.

צריך  ואין  במדות , הפועלות הכחות  הן בגויה, הפועלת הכחות  הן ובסתר. בהעלם עודם 

למעלה שרמזנו וכמו החיים  בעלי  שאר בנפשות כדמותן שאין הכחות חלון לומר ד' (חדר
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נתיבותא') בסוד קבועות, וארחות  ידועים דברים  לכולן  יש  שדברנו, ההבדלים בכל והנה .

לעולם , לעד ועומדים  וישר. באמת  עשוים אל. דרכי  ראשית  שהיא העליונה, החכמה

הראשון: בחלון כמבואר

י חלון 

משאר ‰�‰ והלוים  והכהנים  המלכים בהן  שנבדלים האלה ההבדלים בקצרה בארנו

על  מתפשטים הרבים, ומשפטיה חקותיה ואזהרותיה התורה מצות  והנה הזה. העם  אישי 

כדרך יעקב. זרע ד)כלל לג, יעקב "(דברים קהלת מורשה משה לנו צוה הקהל "תורה לכל .

ו  זולתו. כל חייב לעשות, האחד שחייב מה זולתו.כולו, כל הוזהר ממנו, האחד שהוזהר מה

שכל  לפי ושופטיהם . נביאיהם ולוייהם  וכהניהם  שריהם מלכיהם ההמון  בזה ונכללין

במצבן המוכנות  היקרות , הנפשות  לקבל שהוכשרה הטהור הזרע מן  הן ישראל בני  נפשות

ממנו. שהוזהרנו ממה ולהזהר לעשות, שיחוקקו מה לעשות  האלו, והארחות החקים לעמת

נאמר טז)וכן  טו, אתכם"(במדבר הגר ולגר לכם יהיה אחד ומשפט  אחת  דבר "תורה ואין .

לדורי ותעמוד מספר, בלי  אדם מבני להמון  אחד ומשפט אחת תורה לצוֹות מזה, נפלא

במשקל  נערכים  ושיהיו האחרון. הדור עד אדם  מבני אלפים בא , ודור הולך דור דורות;

מגדר  יוצא  מחקותיה וחוק ממצותיה מצוה תהיה שלא  ונפש, נפש לכל הנאותה ובמדה

ציוריהן , המׁשל וחילוף בכחותיהן, הנפשות  מצבי חלוף ידעת  וכבר נפש. משום  ְֵֶהאפשרי

יוכל  מהן  אחד ואין האלו. החלופים  מספר כן  אדם, בני  מספר שכפי הגויות. מזגי  וחילוף

" הנמנעותלומר מסוג  אצלי  זה, דבר ""קיום  או מסוג . אצלי הוא זה, מדבר להזהר

""הנמנעות אומר היה איך האמת , כפי  נאמר כזה מאמר היה אם  כי ומשפט . אחת  תורה

לכם יהיה האל "אחד יצוה ולא  ובעונשיהן? ובאזהרות המצוֹות במעשה ההמון כל והשוה ?

להזהר  בחקו אפשר שאי  ממה יזהירהו ולא  האדם. מבני אחד בחק קיומו אפשר שאי מה

י)ממנו. לד, מעול!"(איוב ושדי מרשע  לאל ואזהרותיה חלילה התורה מצות באמת אבל " ֵֶֶָ

שהתורה  לפי  כי  ודע  העשירי. בחדר שיתבאר דרך ועל הנפשות, מכל הקיום אפשרי הם

ב  השם  ומאת חקים"עליונה חקק דבר. ממנו יפלא  לא בקרבו, אדם  רוח  ויוצר הכל אדון  ה

נערכים שהם  שאמרנו וכמו יעקב, זרע  נפשות לכל ושמורים ערוכים צדיקים ומשפטים

ר  גדול, בין קטן  בין  ה', את  ירא האיש  ומי  ונפש . נפש  לכל הנאמנה ובמדה בין"במשקל ל

לעשותם . ומשפטיו חקיו לשמור יוכל פשוטה, נפש בעל שהוא ובין  יקרה נפש בעל שהוא

מכבידים דברים  ולא ומדעתו, האדם מטבע ורחוקות  נפלאות המצוֹות  בכל אין  כי

הנפשות . מקצת יסבלו שלא  כבד עול כלל.174ומעמיסים  וממיתים  מפחידים ענינים  ולא 

שאמר כמו החיים . דרכי  הם התורה מצות  כל ה )אבל יח, ואת"(ויקרא חקותי את  ושמרתם

בהם וחי האדם  אותם יעשה אשר האדם"משפטי נפש  עם הענינים  קרבת על אמר וכן .

יא-יד) ל, רחוקה "(דברים  ולא  ממך היא נפלאת לא  היום מצוך אנכי  אשר הזאת המצוה כי

לט174. פרק  סוף ח"ב נבוכים, מורה רמב"ם , כתב וכן
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ובלבבך  בפיך מאוד הדבר אליך קרוב כי וגו' היא  לים מעבר ולא  וגו' היא  בשמים לא  היא.

ומלאכותי ,"לעשותו  שמימי  ענין  במצותי  אין כלומר ויראה 175. השמימה יעלה מי שתאמרו

אתכם צויתי  לא  כי נעשנה? ואז היא מה אותה וישמיענו ויקחה עליך שנצטוינו הענין שם 

במצותי אין  וכן  ענינם . מכם  שנעלם השמים  מאורות מעשה או מלאכים  מעשה לעשות

לראות הים עבר אל לנו יעבר מי שתאמרו הוא , מה ידעתם  לא מכם, הרחוק ארצי ענין 

צויתי אשר הדברים  כל אבל  נעשנה? ואז  אותה וישמיענו  ויקחה עליו, שנצטוינו הדבר שם 

ותשמרום בפה, תלמדום אם בכם . תלויים וכולם  אליכם . וקרובים  לכם ידועים  אתכם,

עין בכולכם  שיצרתי  ולפי  והעשייה. והשמירה הלמוד אפשרי הם כלומר לעשותם. בלב

תלוי הדבר אין  מעתה בטוב. לבחור הממשלה וכח ושומר, מבין ולב שומעת ואזן רואה

נגלה  אמת זה שכל תמצא  התורה, מצות בכל ותדרוש הלב בעין  תתור ואם  בכם . אלא

אזהרה  או ומצוה מצוה ובכל כללים. דרך על התורה מצות  הסמוך בחדר נציע ולכן מאוד.

או  קושי  בה שיש  עליה לדבר או לערער הנפשות  מן  לנפש פה פתחון  שיש  מאזהרותיה,

כן: הענין שאין  בקצרה אבאר ממנה, להזהר או לשמרה לנפש  מעמס 

0

תשיעי  חדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ ·

Ò·"È¯˙ ˜ÏÁÈ „"Ú·ËÏ ˙„‚�Ó‰ ,˙Á‡ Ì‚ Ì‰· ÔÈ‡˘ ¯‡·ÈÂ .˙Â˜ÏÁÓÏ ‰¯Â˙‰ ˙ÂˆÓ ‚

:ÔÎ ÔÈ�Ú‰ ÔÈ‡˘ ‰¯ˆ˜· ¯¯·È .ÌÓÈÈ˜Ï ˙Â˘˜ ˙Â‡¯�‰ Ô˙ˆ˜ .˙Â˘Ù�‰ ÔÓ ˘Ù�176

א  חלון

¯·Î בפלס כולם שקולים תעשה ולא עשין התורה שחקות  השמיני, בחדר בארנו

מן נפש  שום  על מהן אחת גם  תכבד שלא באופן  אדם . בני  נפשות לעמת  העליונה החכמה

והכרח  הנפשות . מכל הקיום  אפשרי כולם  אלא אפשר. בלתי  קיומה שתהיה עד הנפשות

תרי כל בקצרה פה להציג  מאלצני למח "הענין  ולחלקם התורה, מצות שאוסיף ג מבלי לקות.

הזה. הספר בחבור הכונה זה אין כי בעניניהן , ולהשכיל החקים  בטעמי ולתור לדרוש דברים 

בכלל  שהוא למי כן הענין שאין בקצרה אודיע לקיימם, קשים שנראות המצוֹות אותן לבד

ואח  העשין  בתחלה להזכיר בא והנני  ובתורתו. בה' הן:"המאמינים  ואלו תעשה. הלא כ

˙ÂˆÓ הוא יי' כי  לבבך אל והשבות  היום  *וידעת וכן  וגו'. אלהיך יי' *אנכי  עשה

ב  שהוא לדעת שתיהן  וענין וגו'. *שמע"האלהים מלבדו. עוד ואין  אמתי . מציאות מצוי ה

מלאכים175. של  ענין 

קושי "176. בהם שאין "איזון לט , פרק ח"ב נבוכים", "מורה דברי עיין 
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תדבק. *ובו אלהיך. יי' את *ואהבת תירא . אלהיך יי' את *מצות אחד. יי' אלהינו יי' ישראל

ואולם הזכות . לנפשות  נפלאות  סגולות שהן בו. וההתדבקות  אלהים קרבת כוללת  והיא

וכמ  כלו. ההמון עליהן שנצטוו פרטים בה ז "יש קדמונינו מ "(רמב ל"ש  המצו ֹות , ספר ו,"ם , ע

הספרי) פי ובתלמידיהם"על בחכמים  יתבארו "הדבק ועוד בי. נדבקת  כאלו עליך אני ומעלה ,

בעז  העשירי  בחדר הנזכרות וכוללת"המצוֹות  מאד. רחבה הזאת המצוה בדרכיו. *והלכת ה.

פרטים בה יש  ואולם אדם . מבני ההמון  מבינת ונפלאים  נשגבים מהם שרבים ה' דרכי

ז  בקבלתם  שבא  וכמו וקטניהם . גדוליהם ההמון , לכל הכוללים  ב)ל"רבים קלג , מה (שבת

בני בתוך *ונקדשתי  כן . היה אתה אף חנון הוא  מה רחום היה אתה אף רחום, נקרא ֵֵֶֶהוא 

שמו  ולקדש  ולשבח  להלל ומפרטיהן , גדולים. ענינים  כוללת  הזאת  המצוה גם ישראל.

אדם כל ויוכל בארץ. ותהלתו כבודו ולפרסם ובתושבחות, ובהודאות בקדושות  ית' הגדול

גדולה  מצוה והיא  וללמד. ללמוד תורה, תלמוד *מצות ידיעתו. וכפי  כחו כפי  כן לעשות

לפי הכל, כנגד ב)ושקולה מ, שהיא (קידושין בעבור מעשה. לידי  שמביא התלמוד שגדול

עינים , ומאירה הלב משמחת  פתי, מחכימת  וחטאה, ועון און  ממחשבות הנפש  מטהרת

בביאור  העשירי בחדר שהזכרנו המצוֹות  יתבארו ועוד כחו. כפי  בה להגות יוכל אדם  וכל

ב  השם  אל לקרוא  תפלה. *מצות  רחב. וחוקו,"יותר טרפו צרכו, מלפניו ולבקש עת  בכל ה

צרה, עת בכל והזעקה הרנה *מצות שואל. כל משאלות  למלאת ויוכל חי , כל נפש  בידו ִָכי

ב  הוא כי ה'. ישועת קריאת"לבקש *מצות בריותיו. בצרות ומשגיח ורואה להושיע רב ה

כל  אחר המזון ברכת  *מצות  ובפה. בלב שמים  מלכות עול עליו לקבל ביום, פעמים  שמע

מצרים יציאת ספור *מצות בטובו. אותנו הזן  הגדול לשמו והודאה ברכה לתת  סעודה,

לחירות , מעבדות  אותנו וגאל גמלנו אשר וחסדיו נפלאותיו לספר פסח , בליל שנה בכל

בכל  עמלק מעשה זכירת *מצות האדמה. פני  על אשר העמים  מכל קדוש  לעם לו להיות 

ב  השם  נגד שהתקוממו לפי  בלבנו, השנאה לחזק כדי הנפשות"יום, להשחית ובקשו ה

" בלבם אלהיםשיאמרו כדרך"אין כא-כב). קלט, ובתקוממיך "(תהלים  אשנא יי ' משנאיך הלא

לי היו לאויבים שנאתים  שנאה תכלית בחדר "אתקוטט , זה ענין  מקצת שבארנו וכמו .

*מצות אלו. מספרים  רבים  במקומות  יתבארו נכבדים , דברים בזה עוד לנו ויש השמיני.

בששת וארץ שמים  שנבראו לזכור היין, על בכניסתו השבת יום  לקדש והוא היום . קדוש

ולעונג. למנוחה זה יום לנו לתת העמים  מכל ושקדשנו השביעי, ביום ה' וששבת  ימים ,

מן לשוב ונצטוינו יחטא, לא אשר בארץ צדיק אדם  אין  כי והתשובה. הוידוי  *מצות 

*מצות עליהן . וסליחה מחילה ית' מלפניו ולבקש עליהם, להתודות והעונות החטאים

הן לאלהים. שיחטאו מה הן  עליהם. בעברם  לזולתינו והזדונות  השגגות  שנודיע  התוכחה.

מאולתם . שישובו ולהזהירם  עושים, הם  טוב לא  כי להם ולברר אדם . לבני  שיחטאו במה

לחבירו. אדם  שבין  המנהגים כל וכולל בתורה. גדול כלל והוא כמוך. לרעך ואהבת  *מצות 

ולנחמו  לבו על לדבר ביתו, אנשי  ועל קניניו ועל עליו ולחמול כבודו על ולחוש לאהבו

ותאמר  לקיימו. האדם נפש  לטבע אפשר שאי  ענין  זו במצוה שיש תחשוב ואל בזה. וכיוצא 

ברחבה, זה על אדבר העשירי  בחדר כי דע נפשי? כאהבת אדם  כל שאאהוב אפשר איך
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אדם . כל ביד קיומה נקל כי לך ויתברר אמת , בדרך זו מצוה פירוש עיניך תראנו ושם 

ושכל  עמו. ותושבים גרים וכלנו המלוכה. לה' כי יודע  בה' המאמין  כי גרים . אהבת  *מצות 

*מצוה  העשירי. בחדר עוד שיתבאר וכמו עמנו. שוה ה' לשם  העמים  מן אלינו הנלוה איש

בין ה', בשם  אמת  הדובר הנביא  שיאמר מה הלב באמונת  ולקבל הנביא  לדברי  לשמוע

ואע הרשות. בדברי או מצוה בדבר תכלול "שיצוה הנה הזה בזמן נביא  אתנו שאין  פי 

שדברו  מה בכל ולהאמין  אתנו, אשר הקדושים  הנביאים  ספרי דברי  לקבל זאת המצוה

וכיוצא . משלי ספר כמו קדשם ברוח שהבינו כמו המצוֹות  בפירוש  הן להאמיןאלינו, הן

זו  מצוה על עובר דבריהם  על המפקפק כל אותנו. ושיעדו שהבטיחו ויעודים  בהבטחות

הנביא  לדברי ישמע לא אשר האיש על אמרה התורה כי גדול, יט)וענשו יח, אנכי"(דברים 

מעמו  וזקנים ,"אדרש  חכמים  כבוד *מצות  ואם. אב מורא *מצות ואם . אב כבוד *מצות  .

האדם דעת  תסכים  ארבעתן  הכהנים . אהרן זרע לקדש *מצות  מפניהם . ולקום  להדרם

עמו  והטיבו וגדלוהו שהולידוהו בעבור אותם, וליראה לכבוד ראוים  האבות  כי עליהן.

אותנו  ומדריכים  ה' דרך יודעים הם  כי  והזקנים . החכמים מהן  ויותר ויראה. מוסר ולמדוהו

ולברך  לשרתו ה' בחר בם אהרן, מזרע והכהנים  מׁשחת. נפשותינו ומצילים  ישרה, ִַַבדרך

ב  השם  יברך ידיהן ועל אדם"בשמו, של שדעתו המצוֹות  בקצרה בארנו הנה עמו. את ה

מעמס  שהוא  ענין מהן, אחד בשום שאין ותשכיל וארבעה. עשרים כולם וכלל מכרעתן .

בעז  העשירי בחדר הנזכרים  על ידובר ועוד האנושי. השכל לדרכי מנגד דבר או ה:"לנפשות

ב  חלון 
Â�ÂˆÂ בעבור הימים מכל זה ביום ובחר ושמחה. עונג  לנו שיהיה השבת. ביום  *לשבות

שביעי . *ויום פסח. של ראשון  *ויום  הצום. ביום שביתה *ומצות מלאכתו. מכל בו ששבת

אדם כל וביד בו. *ובשמיני  סכות . של ראשון *יום  השביעי . לחדש  *ובאחד הבכורים . *ויום

מינין . *ארבעה *סוכה. שופר. *מצות  ברגלים . *לשמוח  תעשה. ואל בשב שהן  לעשותן ,

להם *ועשו ראש. של *תפילין  יד. של תפילין  *להניח  מצה. *אכילת ושאור. חמץ *השבתת 

אשה  *לקחת  עומר. ספירת *מצות תורה. ספר ממנו איש  לכל *להיות  *מזוזה. ציצית.

*ושהנושא  וישראל. משה כדת  קידושין *מצות האנושי. המין לקיים ובנות , בנים  ולהוליד

נערכים והמדות  המשקולות  *שתהיינה לקח . אשר אשתו לשמח לביתו נקי שנה יהיה אשה

בית והבונה וכיוצא , רעוע  סולם כמו והנזקים, המכשולות כל מבתינו *ושנסיר הצדק. כפי

כשיקרא  אליהן , נוחה אדם של שדעתו מצות  הם אלו כל לגגו. מעקה זה מטעם יעשה

ומשפטיה. שחיטה מצות צונו *וכן כיס. חסרון  ולא טרח  בהם  ואין בתורה. דבר כל טעם

חגבים *סימני  הטהור. העוף *סימני  וחיה. בהמה סימני *בדיקת ומצות  הדם . כסוי *ומצות 

כולם וכלל כיס, חסרון  בהם ואין  לקיימם קלים אלה וגם  טהורים דגים  *סימני טהורים.

הדעת: לשקול מנגד דבר ולא  הקנינים , ואבדן ענוי בכולם  אין וחקים . מצות ואחד שלשים 

Â�ÂˆÂ רק והוא בקבלה. מבוארים הענויים  ומשפטי הכפורים . ביום נפשותינו *לענות

ואולם הבריא . מן  הבריאות תפסיד לא בשנה אחד יום צום  כי וידוע בשנה. אחת  פעם 
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לאדם , החיים דרכי הן  התורה משפטי  כי מלצום , פטור הוא הנה הצום , מן המסתכן החולה

שאמר ח)וכמו יח, בהם"(ויקרא וחי  האדם אותן  יעשה במצוה "אשר סכנה חשש  וכשיהיה .

כמפורש הזה הקדוש היום לענוי קצבה התורה ונתנה ממנה. המסתכן  יפטור ממצותיה,

א)בתלמוד פב, הבטיחה (יומא זה כל ועם  ה'. לפני ירצה ולא  מתחכם  נקרא והמוסיף .ֵֶָ

ואמרה הזה, המוגבל הענוי  מן המסתעפת הגדולה הטובה ל)התורה טז, ביום"(ויקרא כי 

חטאתיכם מכל אתכם  לטהר עליכם יכפר ואםהזה מזאת ? קלה יותר תרופה היש וגו'. "

הקשות והעבודות הענויים מן  וכך כך שיעשה מזעמו, וירא בה' המאמין לאדם אומרים היו

לעשות שמח היה ודאי וחטאיו, פשעיו על השם  לו ימחול ואז הרחוקים , הדרכים  והליכות 

וטרח  צער בה שאין הזה, הקצוב הענוי שכן וכל ובמהירות, בקלות עליו שהוקצב מה

מדאי: יותר

Â�ÂˆÂ.כיס חסרון  יש השתים ובאלה הצדקה. *ומצות  ישראל. לעניי ממונינו *להלוות

המצוֹות שבכל תבחין  אבל הללו. המצוֹות  קיום  עליו תכבדנה נפשו, בטבע  כילי שהוא  ומי 

לחזק  המצוה בצד שכר מתן וכתבה במליצותיה, התורה נשמרה הקנינים, אבדת  בהן  שיש

שיהיה  השכר מתן  ופרשה המצוה. מן  וימנע  לבבו על הכילות  כח  תתגבר שלא  הכילי , לב

" הכילי לאיש אמרה כאילו האלו. המצוֹות בגלל שיתברכו הקנינים חסר בתוספות  אינך

אשלם אני כי וצדקה. מתנה בתורת  להם תתן ואם  לך. יפרעו ולא עמך לעניי תלוה אם דבר

שנתת ממה מאוד הרבה אמר"לך שכן ח). טו, והעבט "(דברים לו ידך את תפתח  פתוח  כי 

לו  יחסר אשר מחסורו די אמרה"תעביטנו ההלואה ועל הצדקה. על צוה זה בפסוק (שם.

י) אלה "טו , יי ' יברכך הזה הדבר בגלל כי  לו בתתך לבבך ירע  משלח ולא ובכל מעשיך בכל יך

תאמר "ידיך  ושמא המצוה. לעשות ישמח הנה ובעשר. בחמש  יתברך אחת , תתו בגלל ואם  .

דעת התורה, ובדברי  בה' שהאמונה אמרנו כבר זו? בהבטחה יאמין ולא לבבו יחרף פן

ועמהם המתחכמים , ומ ּכת  ה' דבר כבוזה הוא  הרי  מאמין, שאינו ומי  עליו. תכריחנו ִַהאדם 

בדרכים הכל והמתנות , הצדקה שעור מאבותינו קבלנו כבר ואולם התורה. דברה לא 

הנדמות המצוֹות  הנה האלו. השעורים  על התורה ודברה מסיני. למשה וכולם מוגבלים 

שתים . הם ההמון נפשות  מקצת  על קשים  אדם177להיות  כל ביד הם  שגם  והתבאר

מספרם הללו, בחלונות שבארנום  המצוֹות  וכל ה'. חננו כאשר מעט, ואם רב אם  לקיימם 

ויושב "נ  בריא  והוא אדם, בני  במנהגי  הנוהג  אדם לכל זמן  בכל מחויבות מצות  והם ח .

אדם: בני  מנהג  כפי המאכלות ואוכל בבית

ג  חלון

ÂÏ‡Â שיעמוד אפשר כי מחויבות . אינן  אבל מקום. בכל הזה בזמן הנוהגות המצוֹות  הן

לאדם יקרה שאם  המצוה וענין  מהן. אחת  לקיים ענינים לו תקראנה ולא ימיו, כל אדם 

לעניים177. צדקה ולתת ממון , להלוות
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חסרון ולא ומעמס , צער בהם  ואין אליהן , נוטה שהדעת  מצות וכולם  וכך. כך יעשה וכך, כך

שיצטרך  מי כל הן . ואלו קיומם. בעבור הנפש  על להתגבר הכילות מידת  שתוכל הרבה

צונו בזה, כיוצא או דין בבית  באמת  דבר כא)לקיים  י, תשבע"*(דברים מצוה "ובשמו והיא  .

גדולה, כפירה וזה האמתי , הקיום  הדבר לאותו מיחס  זולתו, דבר בכל המקיים  כי  מדעית .

צונו וכיוצא , שבועה או נדר נפשנו על קבלנו אם  מלבדו. עוד אין כד)כי  כג , מוצא "*(דברים 

תשמור  צונו "שפתיך בבטולו, חפצים ואנו בשבועה, או בנדר דבר נפשנו על אסרנו *אם  .

בעל  נגד ענינו לאמת לזולתנו עדות יודעין  אנו *אם וכהלכה. כדת נדרים הפרת  ְֵַמשפטי 

ה', לפני  תשובה כשנעשה וכיוצא, וגנבנו ועשקנו גזלנו *אם  דין . בבית להעיד צונו ריבו,

צונו יום, פועל וכיוצא. בביתנו כשיהיה העשק, את או הגזלה את להשיב כד,צונו (דברים

שכרו "*טו) תתן ""ביומו הטעם ואמר נפשו . את  נושא הוא  ואליו וגו' לנו "כי  *כשיהיו .

הפירות . ומן הקמה מן  שבעם כדי לאכול אותם  שנעזוב צונו בהן, השכירים  ויעבדו קרקעות 

מעליה  לפרוק אותה לעזור צונו במשאה, יגעה חברנו בהמת *כשנראה מועט . דבר ְֵָוזה

עמו. ולהקם לעזרו צונו בהמתו, על המשא  להקים יגע חברנו כשנראה *וכן  המשא .

צונו  בדרך, צפור קן לפנינו *כשיקרה בעלה. אל להשיבה צונו אחינו, אבדת *כשנמצא

אשתו. ליבם צונו לו, אין  וזרע  האח  שימות  *כשיקרה הבנים . את כשלקחנו האם את  לשלח

ויקרה  הגדולה, השנאה בעלת נפש והיא  הנפשות , מן נפש על תכבד לפעמים  הזאת  והמצוה

מצות צונו ולכן  לקחתה. חפץ שאינו אחרים  מטעמים  או במאוד. אליו שנואה המת  שאשת 

עוד  שתשב חפץ ואינו אשתו, את  שישנא ממנו לאחד כשיקרה *וכן  ומשפטיה. החליצה

לפדותו  צונו בכור, בן  מנשותינו אשה *כשתוליד ומשפטיה. הגרושין מצות צונו בביתו,

עני הפודה ואם  מועט. דבר והוא  בתורה. המבואר מטעם לכהן, ולתתם  שקלים בחמשת 

כמבואר  יתן  וממנה הצדקה, יקבל העני כי  ועוד במתנה. לו להחזירם  הכהן  יוכל ביותר,

" *מצות תגושלמעלה. הנכרי ""את *מצות תשיך , והוא "לנכרי המשכון על לאביון  *כשילוה ,

ולמשכנו  ביום  העבוט  להשיב צונו ומעשהו, מלאכתו כלי כגון  לו, צריך שהוא  הכלים מן  כלי

וימשכנו  בלילה שישיבהו והמכסה, הכסת  כמו  ללילה, הצריכים הכלים מן הוא ואם בלילה.

שאמר  כמו הדעת . לשקול קרובה היא  שכמעט  בנפש , הנטועה החנינה מדרכי  והוא  ביום ,

כו) כב, ישכב?"(שמות  במה לעורו, שמלתו מעשותו "היא  והמונע מועט , דבר שהוא ולפי .

כן יעשה לא אשר שהאיש ואמר כולו. הכלל עליו נצטוו המדעי, השקול נגד לעושה דומה

נאמר שכן  אני"(שם)יענש. חנון  כי פרט "ושמעתי הזאת  שהמצוה בעבור חנון, תאר הזכיר .

ימיו. כל לאשה לו שתהיה צונו אורשה, לא  בתולה איש שאנס יקרה *ואם החנינה. מדרכי 

*וכשיקרה  לאשה. לו ותהיה שילקה צונו אשתו, על בשקר רע  שם מוציא איש  *וכשיקרה

רודף  איש  *וכשנראה לאביה. כסף חמשים  שישלם צונו אורשה, לא בתולה איש  שיפתה

עליו: נדבר ועוד רבים, פרטים  בזה ויש  רודף. של מידו הנרדף להציל צונו חברו, אחר

Â�ÂˆÂ סכנה זה במעשה ואין  ימים . לשמונת ערלתו בשר למול זכר, בן  לנו יולד *שאם 

הער  כי אבר. חסרון ובנביאיםולא  בתורה שמבואר כמו לאדם, היא  וחרפה מאוסה לה
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ז  קדמונינו שהיא "ובדברי  תאמר ואם  כיס. חסרון בה ואין זה. על העידו הרופאים גם  ל.

בבשרם . חבורה לעשות חלציו יוצאי  על שירחם הרחמים, כח בעלת  הנפש  לטבע מנגדת 

עליו  האב רחמי אין ועדיין נפל, מתורת  יצא ולא ימים , שמונת  בן הילד בהיות המצוה הנה

מן ברורה עדות לך ואין  עליו. יחוש לא  זה, במעשה נפש סכנת  שאין שיודע ולפי בטבע .

בעבור  מונע מהם אחד ואין בשמחה, זו מצוה עושין ישראל דורות  שדורי  תראה החוש ,

ב  הנפשות  ויוצר הרחמים. זה,"התגברות  בחלון  שמנינו המצוֹות וכלל מאז. זה כל ידע  ה

כ  או "הם  הבריאות אבדת  בהם  ואין האדם . לדעת  קרובים  כולם  שהן  התבאר ומדברינו ג .

מדאי: יותר וצער עמל או הממון .

ד  חלון

ÂÏ‡Âזולתי כולו הקהל לכל נמסרו לא  אבל הזה. בזמן  גם  הנוהגות המצוֹות  הן

חקי שאספו יקרות נפשות  בעלי  שהן והשופטים . הדיינים והם ולנבוניהם, לחכמיהם 

קדוש *מצות ודקדוקיהן. העדים  חקירת *מצות הן, ואלו בהן . ומבינים ומשכילים החכמה,

" *מצות שנים . ועבור עמיתך חדשים תשפוט דין"בצדק *מצות  רבים. ענינים  וכוללת .

טוען *דיני  וממכר. מקח  *דיני  השואל. *דין ושוכר. שכר נושא דין *מצות  חנם . שומר

" *מצות  להטותונטען. רבים *דין"אחרי  המבער. *דין המבעה. הבור.*דין  *דין  השור. *דין  .

ומקצתן מצות. עשר ששה והן  הנחלות . *משפט  זוממין . עדים  *משפט הגנב. *דין החובל.

כוללות הללו המצוֹות  ואין קנסות . דיני והם  בישראל, סמיכה שיש בזמן  אלא נוהגים  אינן 

כמו  רעהו. ובין איש  בין לשפוט  לשופטים  עצמנו להעמיד נצטוינו לא  כי  ההמון , לכל

ד)ששנינו שוא "(אבות, ושבועת  וגזל איבה ממנו פורק הדין, מן עצמו הם"החושך אבל .

יכולים והן  ותבונתם , חכמתם בעבור לשופטים העם  שהקימום מיוחדים , אנשים על מצות

פה  בקבלה ונמסרו בתורה שנאמרו הצדק חקי  כפי  לשפוט  ונצטוו המשפט . לאור להוציא 

פה: אל

ה חלון 

ÂÏ‡Â ובעיר אחוזתינו בארץ תלויין שהן  לפי  הבית . בזמן אלא  נוהגין  שאינן  המצוֹות  הן 

ובטהרת בו ששרתו ובכהנים  בו, שהקריבו ובקדשים  המקדש  ובבית  הקדושה, ירושלים 

שבעו  ואחר פרה. ישוב "אפר עד נעשים, מהיות הללו המצוֹות  בטלו מחמדינו, כל אבדנו ה

הנפשות . מן  נפש  על שתכבד אחד אין בהם שגם  לך יתבאר אבל כמקדם. עלינו לרחם ה'

המנין תחלה  האלו.178ונזכיר בזמנים שהיה ואיש  איש מכל להעשות מחויבים  שהיו

*מצות הן . ואלו וכרם . שדה נחלת  אחוזה שדה לו והיה אשתו, עם בביתו יושב כשהיה

לעניים . והן  הכרם. פרט *מצות עוללות. *מצות  השכחה. עומר *מדת  לקט . *מצות פאה.

למעלה שבארנו כמו הכילי. לבב התורה אמצה באלה וגם מועט. דבר ג ')וההפסד .(חלון ְִָ

זו178. במחלקה שמונה ֹות המצו  למנין כאן מתכוין  רבינו
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ב  השם  יברכהו לעניים שיעזוב המעוטות  המתנות שבגלל שכן"והודיעה קניניו. בכל ה

השכחה עומר אצל יט)כתוב כד, ידיך "(דברים  מעשה בכל אלהיך יי ' יברכך מן"למען  ויצא  .

בשלישית עני  מעשר *מצות  השכחה. מעומר וחומר בקל יבואו כי כולם על ללמד הכלל

קניניו. יתברכו הזה הדבר שבגלל לב לאמיצי התורה הודיעה זו במצוה וגם  ובששית .

כט)שנאמר יד, תעשה "(שם  אשר ידך מעשה בכל אלהיך יי' יברכך הפקר "למען  *מצות .

*מצות קציר. ואין חריש  אין  השמיטה, בשנת הארץ מעבודת  *לשבות השמיטה. שנת צמחי 

בעלי הנפש  חלושי אנשים  על הללו המצוֹות  שתכבדנה ובעבור היובל. בשנת הארץ שביתת 

וחזקה  במליצותיה התורה נשמרה לכן נאכל? מה נקצר ולא נזרע  לא  אם יאמרו כי הפחד,

נאמר שכן לרוב, התבואה להוסיף ברכה אתם  שיצוה והודיעם החלושים , כה ,לבב (ויקרא

התבואה "כ-כא) את  ועשת  הששית בשנה לכם ברכתי  את  וצויתי  וגו ' נאכל מה תאמרו וכי

השנים זו "לשלש  במצוה ואין  ביובל. השדות שוב *מצות חומה. ערי בתי  דין  *מצות  .

היובל. עד השנים מספר כפי התבואות רק השדה. מעות פרע לא  הקונה כי  כיס. חסרון

שנאמר טז)כמו לך "(כה , מוכר הוא  תבואות  מספר *מצות"כי  לכהן . וניתנין בכורים *מצות .

ולחיים זרוע  *לתת לכהן. הגז *ראשית  לכהן. לתת חלה *מצות  לכהן. לתתה גדולה תרומה

ולו  כהנה ממתנות  והן  ללוים . התבואות מן ראשון  מעשר *מצות דומותוקיבה. ואינן  יה,

וכיוצא. והעוללות והפאה והצדקות ההלואות  כמו כיס, חסרון  בהן  שיש המצוֹות לשאר

זרע לכל מורשה כנען  ארץ כי לוקחין, הם ומשלהן לוי  שבט חלק הם האלו המתנות  כי

י והם  חלק "יעקב. להם  נתנה שלא לוי שבט  זולתי  בארץ, אחוזה כולם  ולקחו שבטים . ב

שנאמר כמו א-ב)בארץ. יח עם"(דברים  ונחלה חלק לוי שבט כל הלוים  לכהנים  יהיה לא 

אחיו  בקרב לו יהיה לא ונחלה וגו' ונאמר"ישראל כ). יח, וחלק "(במדבר תנחל לא  בארצם 

בתוכם לך יהיה המתנות"לא  מן  וכיוצא  והמעשות  התרומות זה, תמורת להם השם  ונתן .

ראויין שהיו החלק עם נערכות האלו המתנות איך  תראה תסתכל ואם בתורה. המפורשות

תורה  טעמי לכתוב הנה באתי ולא יותר. ולא פחות  לא השבטים , כשאר בארץ לקחת 

לחלקם מגיע היה בארץ, נוחלין  היו שאם  לך ארמוז אבל לעניננו. שצריך מה רק ומצוה,

מי עשר."חלק השנים חלק על עודף וזה התבואות . מכל העׂשּור להם נתן  זה וכנגד בארץ. ִָב

להפריש לוי  בני  שחייבין  מעשר תרומת והסר המעׂשרים , מן  לוי  שבט הסר ְְִַַאמנם 

דרכי ישרים  כי ותמצא  לחשבון  צא אז המעשר. מן  מעשר והוא  לכהן . לתתו ממעשרותיהם

מחצית179יי'. *מצות  בכורים . מקרא *מצות  מעשר. וידוי *מצות בהמה. מעשר *מצות

ושאר  והמוספין  התמידין יתנו ומהן  מעוטה, מתנה והיא עשיר. בין  דל בין שנה בכל השקל

למעלה, בארנו וכבר בשביעית . כספים  *שמיטת ישראל. כל על לכפר שהן  הצבור קרבנות 

יבוא  ומחר לזה, ממוני  אלוה איך ויאמר הכילי . נפש על תכבד הזאת  המצוה ענין  כי

ואמר במליצתה התורה נשמרה כן  ומפני הממון? ואפסיד ט-י)השמיטה טו, השמר "(דברים

באחיך  עינך ורעה השמיטה שנת  השבע  שנת  קרבה לאמר בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך

י "ב 179. מן  א' חלק  בערך  מקבלים הלויים  ענין  של  בסופו כי 
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אלהיך  יי ' יברכך הזה הדבר בגלל כי  וגו' לו תתן נתן מעשר "וגו' *מצות  למעלה. כמבואר ,

שיאכלנו  רק כיס חסרון בזה ואין  בירושלים , ממונו או הוא  ונאכל לבעלים , והוא שני

משוש היופי כלילת  הקדש בעיר לחמו יאכל כי כן. לעשות  ישמח ה' את והירא  בירושלים .

החסידים והשופטים והלוים הכהנים  מן הנבחר קבוץ יראה שמה וכבואו הארץ. לכל

על  וישאל הלבבות . המשמחים ובינה חכמה דברי ישמע  ומהם והנביאים. הקדושים

השם ועבודת החיים  דרך משפט לו יגידו והם ובעירו, בביתו השנה כל לו שהיו ספקותיו

תורה אמרה זה ועל הימים . כל לו כג )לטוב יד, אלהיך "(דברים יי' את  ליראה תלמד למען

הימים בשנה."כל שנה תעשה כן כי  הימים , כל ה' את ליראה תלמד שמה כבואך כלומר .

זולתי כיס , חסרון בה אין  זו במצוה וגם וגו'. זכורך כל יראה בשנה פעמים  שלש  *מצות 

חגיגה ובתלמוד בתורה כמבואר לקרבן , עמו שיביא המעוטה א)המתנה ב, יש(דף אבל .

העלאת כי שלו. שני מעשר עם  לירושלים בעלותו שאיננה מה זו מצוה בקיום  אחרת  דאגה

והנה  ומעסקיו. מעניניו פנוי  שהוא  בזמן יעלנו אחד כל בשנה. קצוב זמן  לו אין  מעשר,

אחד  זמן ה', פני  ולראות  לרגל לעלות אבל אחר. בזמן  ואחרים  זה בשבוע  יעלוהו מקצתן 

הלבב  רכי  יאמרו ופן  הקדש . לעיר ויעלו ועריהם  בתיהם ישראל כל יעזבו ובו לכל. קצוב

בביתו " איש  אין כי  לבטח . מידינו ארצנו ויקחו סביבותינו אשר והעמים אויבינו יבואו עתה

כנגדם והודיעה"לעמוד במליצתה התורה נשמרה ולכן כד). לד, גוים"(שמות  אוריש  כי

אלהיך  יי' פני את  לראות  בעלותך ארצך את איש  יחמוד ולא גבולך את והרחבתי  מפניך,

בשנה  פעמים  אויבים"שלש  לך יש  והנה גבולך. ותרחיב אויביך, ארץ תנחל אתה כלומר .

איש יחמוד לא לירושלים שבעלותך אותך מבטיח  אני  זאת ובכל ממך. להנקם  המבקשים 

עם התורה שדברה אמרתי  וכבר ההיא . בעת למלחמה עליך יבואו ולא  ארצך, את  מהם 

מהם שדברנו כהונה ומתנות  לכהן , והם  בהמה בכורי לקדש *מצות ובתורתו. בו המאמינים

" *מצות  כהונה. ממתנות זה וגם  לכהן . ולתתו בשה חמור  פטר פדיון  *מצות  ואםלמעלה.

וערפתו  תפדה *מצות"לא  הרגל. חגיגת *מצות  פסח. קרבן  *מצות מקדש. יראת  *מצות .

לבעלים נאכל והבשר למזבח, האמ ּורין בהמה, מעשר *מצות  בניסן . טו בליל הפסח  ִֵאכילת

ומעשר  וחגיגה פסח הבחירה, לבית  הקרבנות כל *להביא  האמור. ומטעם  שני, מעשר כמו

לארץ  חוץ בקדשי גם *להטפל מום . בהם שיש קדשים  *לפדות  ונדבה. חובה קרבנות ושאר

" *מצות  הבחירה. לבית  לרצוןולהביאם  יהיה ""תמים *מצות  אמו . עם יהיה ימים שבעת

לקרבן ירצה והלאה השמיני  ואי"ומיום ומעמס. צער בהם  אין אלו כל לכחות. מנגדות  נן 

*מצות מאד. מועט  דבר זולתי  כיס  חסרון בהם ואין בה. הנטועים  המדע ולדרכי  הנפשיות 

כדין הלולים, קדש הרביעית  ובשנה ערלים  שנים שלש האילן פירות  שתהיינה רבעי נטע

זה  ואין מלך מניית *מצות  עליו. נדבר תעשה הלא ובחלק בירושלים  שיאכלנו שני  מעשר

שיגדור  איש  צריך כי מדעית. מצוה והיא  אליו. לשמוע עלינו אימתו שתהא אבל העם , ביד

שבארנו כמו הזדון פרצת  ז')בעד חלון ז ' ושנינו(חדר ג ). של "(אבות, בשלומה מתפלל הוי 

בלעו  חיים רעהו את איש מוראה שאלמלא  הגדול."מלכות, דין לבית לשמוע  *מצות .

בכלל  למנותה ראויה זו מצוה וגם  ועיר. עיר שבכל ישראל שופטי  על המצוה ועיקר



הראשון  הבית  - נעול גן 242

" מצות אצל שבארנו וכדרך הזה. בזמן  הנוהגים  תשמעוןהמצוֹות  הנביא.אליו אצל הנאמר "

וכן ודור. דור בכל ישראל על הגדול דין בית שגזרו והגזרות  התקנות  לקיים  חייבין אנו כי

של  שני ביום  שמיטה במוצאי  הקהל *מצות באמונה. לנו שמסרו המצוֹות ופירוש  ְֵַהקבלה

המצוֹות בכלל להמנות ראויה וכן התורה. ממשנה פרשיות קצת  באזניהם לקראות סוכות ,

אלוהיהם . ה' את ליראה וללמדם  באזניהם לקרוא מוטל עליו כי ישראל. למלך המחויבות 

המנגדת מהם  אחד שאין  ותבין  ואחד. ארבעים הם  זה, בחלון  שהתבארו המצוֹות  וכלל

לעשותם , אדם  מבני החלושים  מן אחד בכח שאין  ועמל טרח  בה שיש  או האדם, לדעת 

כולם אבל הרבה. כיס חסרון ולא הלב, על המתגברות  הכחות  מן אחת לבעל המנגדות  או

בעלי שאינן ההמון מן  אדם בני  כדרך רק במצותיו ומאמין  ה' את  והירא  ויקרים . נעימים 

הרבנים בין מחלוקת  יש  כי ודע האלו. המצוֹות במעשה ישמח  הגדולה, והבינה השכל

בארץ  הזה בזמן  גם  נוהגין שהן  ודעתם  זה. בחלון שמנינו האלו המצוֹות במקצת  הקדמונים 

רק  הלכות. להורות זה בספר באתי  לא אבל ומעשרות . ופאה שכחה לקט  כמו ישראל.

רמב  הגדול הרב דברי  על וסמכתי והנביאים. התורה מליצות זצ"לפרש סברתו "ם וכפי  ל.

האלו: המצוֹות מחלקת חלקתי

ו חלון 

˙BÂˆÓ‰Âבהם המצוה וענין הראשונים . כמו מחויבות  שאינן הבית  בפני  הנוהגת

י הן . אלו וכך כך תעשה וכך כך קרה "כשיקרה שאם וטהרה טומאה במשפט מצות  ג 

עד  למקדש  להכנס או קדש  לאכול ואסור בם , שיטמא האלו הטומאות  מן  טומאה לאדם 

*טומאת ומשקין. אוכלין  *טומאת שרצים שמונה *טומאת נבלה. *טומאת ופרטן  שיטהר.

בתים *טומאת  מנוגעת. בגד *טומאת איש . צרעת *טומאת  יולדת . *טומאת  נדה.

חטאת מי *משפט  מת. *טומאת זבה. *טומאת  קרי. *טומאת  זב. *טומאת מנוגעים .

ויולדת . זבה נדה והן  המשכב. לעניין  הזה בזמן  גם  נוהגים  מהן ושלשה ולטהר. לטמא 

צרעת . טהרת  *משפט שאמרנו. שלשה לעניין הזה בזמן נוהגת היא  וגם הטבילה. *מצות 

" *מצות צרוע. תגלחת ישב *מצות ""בדד כשיאמר ערכין בדיני  מצות ד' זה . דבר ערך

יחרים"עלי כי חרמים, *דיני  שדות . *ערך בתים , ערך בהמה* *ערכי  אדם , *ערכי ופרטן . ,

חנם , לחפשי  יצא ובשביעית  יעבוד, שנים שש  עברי עבד *כשיקנה לו. אשר מכל איש

חפשי , אשלחנו מדוע  האומר הכילי למדת  מנגדת  הזאת המצוה ואין  משפטיו. ִַויתר

לו  פרע ולא  השבע. שנת  עד רק קנהו לא מתחלה כי לו? שנתתי  עבודה שכר ואבדתי

במלאכות ויודע  יקר איש העבד ואם  ביובל. שדות חזרת אצל שאמרנו וכדרך יותר.

אמר  כי עבודה. שכר שנים לשש  המגיע  מכדי יותר הרבה במחיר האדון וקנהו יקרות ,

תורה שאמרה וכמו היובל. שנת  עד מעמי יצא ולא ויאהבני עמו איטב היטב (שמותבלבו

ה-ו) לעולם"כא, ועבדו וגו' אהבתי  העבד יאמר אמר אבה "ואם לא  שניו שש וכשכלו .

נשמרה  לכן ממונו, ולאבד לשלחו האדון  בעיני שיקשה ויקרה עוד, עמו להיות  העבד

ואמרה במליצתה יח)התורה טו, כי"(דברים מעמך חפשי אותו בשלחך בעיניך יקשה לא 
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יי' וברכך שנים  שש עבדך שכיר שכר וצדקה "משנה הלואה מצות אצל שבארנו וכדרך .

וכמו  ידועות. כחות  בעלי  על לפעמים  תכבד זו ומצוה עבריה. אמה *ליעד ודומיהן.

חפשי שתצא והפדיון  יעדה. לא אם והפדּה, *מצות באה ולכן  יבום. מצות אצל ְְֶָשאמרנו

השנים כמספר בעבודתה שנתן  המעות מן יגרע  אבל תרצה, אם זה לפני  או שנים בשש 

האדון , עושר כפי  וההענקה תעניק. הענק *מצות  כיס. חסרון  בזה ואין  לצאת. שקדמה

נאמר שכן  לו. אשר מכל יד)מעט טו, אשר "(דברים וגו' ומגרנך מצאנך לו תעניק הענק

אלהיך  יי' האדם ."ברכך עושר לפי מועט דבר והוא  ומין , מין  מכל לו נותן  כמה וקבלנו .

ואמרהובכל התורה הוסיפה טו)זאת יי'"(טו , ויפדך מצרים בארץ היית עבד כי וזכרת

היום הזה הדבר את  מצוך אנכי כן  על הכילות"אלהיך, מידת  בך התגברה אם  כלומר .

עצמך  שתכריח מצוך אני  הזה. המועט  בדבר גם  העבד עם להיטיב בעיניך ויקשה מאד עד

הכרמל  ארץ לך ונתתי  ופדיתיך, במצרים  עבד שהיית  תזכור ורק יראתי, בעבור לעשותו

הטוב  מן מעט מאתך, היוצא לעבדך שתתן הזה, הזכרון ויספיק ומפריה. מטובה לשבוע 

ב  הנפשות יוצר וכאלו לך. שעשה "שנתתי  ובנפלאותיו בו המאמינים  עמו על מעיד ה

הרע . אל הנוטה היצר התנגדות  מבלי  הזאת המצוה לעשות  כולם ביכלת שיש  עמהם,

" תעבודו *מצות  בהם ."לעולם 

‰¯˜È˘Î*.עלינו לכפר ידועות  קרבנות  להביא צונו העברות , מן באחת האדם שיחטא

המסובבות ידועות טומאות על וכן  מחטאתו. לו ונסלח  ה' לפני ירצה כזה מועט בדבר ֵֶָוהנה

תלוי . אשם  *קרבן  ויורד. עולה *קרבן קבועה. *חטאת  מצות. ח' והן שקדמו. עונות בעבור

כשימיר  התמורה, *מצות  מצורע . *קרבן  זבה. *קרבן זב. *קרבן  יולדת . *קרבן ודאי. *אשם 

חומש לשלם *מצוה קדש . תמורתו גם תהיה בקדש, חולין  או בחולין  קדש  בעבירה אדם 

פסח  שיעשה צוה הראשון , בחדש רחוקה בדרך או טמא שהיה *ומי  הקדש. מן  שמעל מי 

על  קרבן  יתחייב או קרבן , אדם  ינדוב או ינדור *ואם  שני . פסח בשר לאכול *וצוה שני.

ראשו. שער שיגדל צונו בנזירות , האדם ידור *ואם הבא. ראשון  ברגל שיקריבם  צונו חטא ,

הם האלו המצוֹות וכל במלחמה. יקחנה אם  תאר יפת *ומצות  נזיר. שער תגלחת *מצות 

לנפשות ,"מ  ומעמס  גדול עמל שהוא או הדעת , לדרך הסותר אחד בהם גם  שאין והתבונן ג .

המנגד  דבר בהם  אין  גם כלל. עליו לחוש  שאין  מועט  דבר רק הרבה, קנינים אבדת ולא 

בנפש: הנטועים  הכחות  לדרכי

ז  חלון

˙BÂˆÓ‰Â ישראל וראשי הגדול דין  לבית זולתי לההמון  נמסרו ולא הבית  בפני  הנוהגות

והקדושים הגבורים הטוב, והשכל והבינה המדע אנשי היקרות , הנפשות בעלי  ומלכיהן

בשגגה  נפש  מכה *דין ארבעים . מלקות *דין  ופרטיהן . הנפשות דיני כל הן  אלו והחסידים.

סקילה. *מיתת  שריפה. *מיתת סיף. *מיתת  חנק. *מיתת מקלט . עיר אל מעירו להוציאו

הסוטה. *משפט נדחת. עיר *משפט ההוא . ביום תקברנו קבור *מצות תלייה. *מצות 
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העמדת *מצות  הרשות . מלחמת  *משפט צבור. של דבר העלם  *פר ערופה. עגלה *משפט

זרע *להכרית אומות . שבע *להרוג  לך. תהיה *ויתד לך. תהיה *ויד מלחמה. משוח כהן

ע *לאבד *למנות"עמלק. לשבת . ערים ללוים *לתת  מקלט. ערי שש  *להכין ומשמשיה. ז

שמיטין . *למנות למחנות . מחוץ הטמאים  *לשלח הגדול. דין ובית  ושוטרים שופטים 

חפשים . העבדים שיצאו כדי הכפורים ביום ביובל בשופר *לתקוע היובל. שנת  *לקדש 

ולכן כולו, להמון גם  נוהגת שהיא  למעלה, זו מצוה הבאנו אבל ישראל, על מלך *ולהקים

כ  כולם  וכלל עונותינו. כל על לכפר הבחירה בית  *ולבנות פה. ימנה המצוֹות"לא  ופרטי ז. ִֶָ

ודעת ובינה שכל להן צריך כי  כולו, הקהל מן  ונפלאים קשים  דברים  והם רבות, האלו

שהן הלב. ואומץ גבורה נדיבה ורוח  קדשו, ורוח אלהים קרבת  החכמה, הכל ויסוד הרבה.

בחר  אשר לאנשים  לבד נמסרו ולכן אחת, דרך על הנפשות  בכל נאצלו לא  נפלאות כחות 

כאשר  ולעשות  אליהם  לשמוע  צריכין  ישראל כל ואולם לב. תעלומות  יודע הוא כי  ה', בם

למעלה: כמבואר תורנו. שהדעת  דבר וזה ְֶַיצּום .

˙BÂˆÓ‰Â.מבחוץ והלוים מבפנים  המקדש *שישמרו הן . אלו הכהנים  בהן  שנצטוו

*מעשה  חטאת . *מעשה מנחה. *מעשה כמשפט  העולה *מעשה המקדש עבודת כל שיעשו

*להבעיר  במקדש . קדשים  קדש  שהן ואשם  חטאת בשר *לאכול שלמים . *מעשה אשם.

יום . בכל קטרת *להקטיר תמיד. ה' לפני הנרות  *להדליק יום . בכל תמיד המזבח  על אש 

כהונה. בגדי  *שילבשו המזבח. מן יום בכל הדשן *להסיר תמיד. לפניו פנים  לחם  *לשום

שיטמאו. קדשים  *שישרפו המנחות. שירי שיאכלו לעבודה. ורגליהם ידיהם  *ושירחצו

קרבן *שיקרבו קרבן . כל על מלח  *לשום  כהלכתה. אדומה פרה לעשות  הנותר. *ולשרוף

*ומוסף  השנה. בראש מוסף *וקרבן  הלחם . *ושתי העומר. *להקריב פסח. ימי לז' מוסף

בבקר  יום  בכל תמיד *קרבן  עצרת. לשמיני *ומוסף סוכות. ימי  לז' *ומוסף הכפורים. יום 

הקרבנות . על בחצוצרות  *לתקוע  שבועות. *מוסף חדש . ראש  *מוסף שבת. *מוסף ובערב.

והם . הזה בזמן  גם הנוהגות  ושתים  כולם. למשמרותיהן ברגלים והלוים הכהנים  *שיעבדו

וכלל  אדם , לכל אבלות  מצות  זה ובכלל לקרוביהם , *ושיטמאו ישראל. את  כולם*לברך

מצות:"ל  ד

ÛÒÂ�Â.המשחה בשמן נמשח *שיהיה הן, ואלו מצות . ד' לו שמיוחדים  גדול כהן  עליהם

מעמיו  בתולה *ושישא  הכפורים. יום עבודת כל הוא *שיעבוד מנחה. יום בכל *שיקריב

לאשה: לו

˘Ï˘Âומשוררים שוערים  *ושיהיו בכתף. הארון *שישאו הלוים. בהן  התיחדו מצות

אהרן: בני  לכהנים ויתנוהו להם, הנ ּתן המעשר מן מעשר *ושיפרישו ה'. ִַַבבית 

˙ÂˆÓÂ ספר על התורה משנה את  לו *וכתב והיא בפרט. המלך עליה נצטוה אחת  עשה

רמ  הם  כולם  ובין  שמונה. המצוֹות אלה וכלל הלוים. הכהנים  עשה "מלפני  מצות ח 
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הרמב  שיטת כפי בקצרה ז "שבארנום  ודקדוקים"ם  רבים  פרטים  ומצוה מצוה בכל ויש  ל.

שבע שבתורה ההלכות  והן  החכמה "נפלאים . ארחות כפי ומוגבלים קצובים  כולם  פ.

ודבר: דבר בכל צדיקים  ומשפטים חקים שחקקה העליונה

ח  חלון

‰˙ÚÂוהם תעשה. ואל בשב כולם  והם הלא-תעשה. מספר מחלקות בקצרה אחלק

הם האזהרות  וכל ובטל. ביושב תלויה שקיומם לפי מהם. להזהר ונוחים קלים יותר

האדם מבני  לאחד אפשר שאי  דבר בשום  ולא  ולקיומו הגוף לחיי  הכרחיים שאינן  בענינים 

לעצמו, וכבוד חן  ומוסיף נפשו, ומנוחת גופו בריאות מ ׁשמר מהם  הנזהר אבל ממנו. ְֵַלהזהר

ענינן: אבאר עליהן , לפקפק החולק שיוכל ואותן  לאחד. אחד שיתבארו וכמו

˙Â¯‰Ê‡‰ לא/ הלב. במחשבת אחר באל להאמין /שלא  הן . אלו הזה בזמן גם הנוהגות 

לנוי , אפילו פסילים  תעשה /לא אותו. העובד לזולתך פסל תעשה /לא לעבדו. פסל תעשה

בתלמוד הכל ומבואר האסורות, ידועות  צורות א)"(עוהן מד, דף זר ז  לאל תשתחוה /לא .

ע תעבוד /לא  לו. ותנסך ותקטר תזבח  תתן"ולא  /לא  בכך. דרכה אם עבודות מיני  בשאר ז

/לא  תתנו. לא משכית  /ואבן  מצבה. לך תקים  /לא האלילים . אל תפנה /לא  למולך. מזרעך

תשמע /אל בשמה. תנבא /לא  ביתך. אל תועבה תביא  /לא האלילים. ונויי  וזהב כסף תחמוד

ע בשם /לא "למתנבא  דבר. בשמם לקיים  או להשבע  תזכירו, לא  אחרים  אלהים  /שם  ז.

ע לעבוד אחיך תסית  /לא  אחרים . אלהים  אחרי  ללכת אלהיך ה' מעל העם  את  /לא "תדיח  ז.

כמוך. לרעך ואהבת עליהן  שנא' עמך, בני  כשאר תאהבנו ולא אותך המסית  לדברי  תשמע 

נפש . בסכנת  בהיותו תצילנו ולא עליו עיניך תחוס /לא  איבה. לו ותנטור למסית , תאבה /לא 

כדי חובה עליו מללמד תכסה /לא  עליו. הקמים  נגד זכות עליו  ללמד עליו תחמול /לא 

/לא  ידעוני . תהיה /ולא אוב. מעשה תעשה /לא הגוים. בחקות  תלך /לא הארץ. מן  להאבידו

אוב. תשאל /לא  חבר. חובר /לא  מכשף. /לא מנחש . /לא  מעונן. /לא קסמים . קוסם תהיה

קרחה  תעשו /לא  זקנך. פאת תשחית /לא ראשך. פאת תקיף /לא המתים. אל תשאל /לא 

עובדי תחון /לא בכם. תתנו לא  קעקע  /וכתובת  תתנו. לא  לנפש /ושרט  למת. עיניכם בין 

אלהיכם ,"ע לה' כן  תעשון /לא  עיניכם . ואחרי לבבכם  אחרי תתורו /לא בם. תתחתן  /לא  ז.

ח  לאבד או למחוק או תקלל "לבזות  לא  /אלהים  בזה. וכיוצא  הקדושים  והמכתבים  השמות  ו

" השםוהוא  שם"מברך את  תחללו /ולא  לשקר. בשמי  תשבעו /לא לשוא. שמו תשא  /לא .

למעלה ממנה שדברנו השם  מקדושת  ההפך והוא  הרבה, כוללת  הזאת והאזהרה (חלון קדשי .

בעל א') הבלתי  יכלתו לדעת רבים , מדעיים  כוללת  היא ואף אלהיכם . ה' את תנסו /לא  .

מנסה  מאלה, באחת ספק מטיל שהוא  ומי  וישר. צדיק ושהוא  יצוריו על והשגחתו תכלית

בעז  יתבאר ועוד השם כולם"את  תלויין האלו האזהרות כל בשקר. ה ' בשם  תנבא /לא  ה.

ומתועבים נמאסים  והן  מהן, באחת מחטוא  מאד ישתמר ה' את הירא  כי האדם . דעת בשקול

הראשונות , המושכלות  תולדות וקצתן ראשונות . מושכלות  כמו הם קצתם  בעצמותן.
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כיס. חסרון  בהם ואין  ובטל ביושב תלוי  קיומם  כי וצער מעמס בהם  אין אדם . כל יבינום 

מ  הם כולם אלהים:"וכלל ודעת  הלב מאמונת ומסתעפות אזהרות. ז

ÔÎÂדגים /לא טמאה. וחיה בהמה תאכל /לא  הן . ואלו האסורות. מהמאכלות הזהרנו

תאכל  /לא  האדמה. רמש תאכל /לא  הארץ. /שרץ העוף. /שרץ טמאים. /עופות  טמאים.

אע הארץ, על והלכו כשפרשו וזרעים פירות  את"שרץ תשקצו /אל למקומם. שחזרו פי 

/חלב  /דם . הנשה. /גיד החי. מן /אבר טרפה. /לא נבלה. תאכל /לא אלה. בכל נפשותיכם

י עד חדש  לחם  תאכל /לא בחלב-אמו. בשר תאכל /לא  טהורה. /קלי ."בהמה בניסן. ו

בא  /ערלה /"/כרמל. הכרם. /כלאי  חמץ י. לאכול /שלא וסובא . זולל תהיה /לא נסך. יין

בי תאכלנו /לא תערובתו. לאכול /שלא /לא "בפסח . לך. יראה /לא חצות . אחר בניסן ד

כ  כולם כלל  אדם"ימצא . של נפשו הללו, האסורים רוב כי  אדם . כל ביד וקיומם  אזהרות  ז

ז  קדמונינו שאמרו וכמו בטבע , בהם  א)ל"קצה לט, הדם(יומא ומעכרים  הלב מטמטמין  והם 

כמו  המדינות , בכל הנמצאים  המינים  מן הם  לנו, המותרים  ואולם  בגוף. הפסד ומרבים

והתבואות אבוסים וברבורים  יונה ובני והתורים  ויחמור, צבי איל והגדי והשה השור

מׁשמר  כראוי , מהן והמסתפק טובים . היותר והממתקים המעדנים  והן  כולם . ְֵַוהפירות 

ואם החלב כי כיס. חסרון  ולא  מעמס הללו במצות  אין והנה הטוב. בכל ומתענג ֵבריאותו

כמפורסם מלאכה, כל בו ולעשות  בדמים למכרו בהנאה מותר הוא הרי באכילה, אסור הוא 

שנאמר כמו והטרפה. הנבלה וכן  כא)בתורה. יד, ואכלּה"(דברים תתננה בשעריך אשר ֲַָָלגר

לנכרי מכור וכיוצא "או והחמור והגמל הסוס כמו האסורים, והדגים והחיות  הבהמות וכן  .

בי למכרו מותר החמץ וכן  בדמים. ולמכרם  סחורה בהן  ולעשות מלאכה לכל ג "מותרין 

אסורו. זמן בא טרם  בניסן

ÌÏÂ‡Âכי בידינו. ההפסד גורמים אנו הנה בהנאה, אסורים  הכרם  וכלאי בחלב בשר

הערלה  זולתי  כיס  חסרון בהן שיש מכולם  נשאר לא  אותו. ולנטוע לבשלו לנו אסור

באיש הכילות  מדת  תתגבר ואולי  הראשונים . שנים שלש האילן  פירות בהנאה לנו שאסורין

מן ענין  על שצותה מקום  בכל כדרכה במליצתה התורה נשמרה ולכן מזה? וימנע  הכילי 

נאמר שכן  לברכה לבעליו יהיה הזה שההפסד והבטיחה כיס , חסרון בו שיש (ויקרא הענינים

כח) אלהיכם"יט, ה' אני  תבואתו לכם להוסיף פריו את תאכלו החמישית  כאומר "ובשנה .

עץ " אברך זה בגלל כי הראשונים . שנים ד' פירותיך מפסיד שאתה תדאג  אל הכילי, אתה

וכמה  כמה אחת  על הבאים בשנים  תבואתו לך ויוסף ז "השדה. לקדמונינו מצאתי  וכן ל ".

קדושים)שאמרו פרשת  כהנים, תורת "(מדרש זה, כנגד בפסוק תורה דברה אומר, עקיבא  ר'

לכם להוסיף נאמר לכך חנם . בו מצטער אני  שנים  ארבע  הרי אומר אדם יהיה שלא היצר.

עתבואתו  להודיע"" הוצרך ערלה אצל ורק מדברנו. ומתבאר הזה! המאמר נכבד וכמה כ.

ביום ולשתות  לאכול שלא צונו /וכן  והבן . הטעם שבארנו וכמו האסורים, בשאר לא  זה.

למעלה בארנו וכבר ב')הכפורים . חלון על (תחילת ומעמס כובד אין  הזאת  באזהרה שגם 

לצורך: שלא  הדברים  אכפול לא  כי משם קחנו הנפשות .
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ÔÎÂמן האסורים  בדברים  ולא המדע  בדרכי  תלויין שאינן  פרטיות, אזהרות  הזהירנו

הנטוע המדע  דרכי  סותרים שאינן דברים  וכולם  וגזרותיו. השם  חקי  הם אבל ושקץ. תועבה

/לא  הן . ואלו כיס חסרון  בהם ואין  תעשה. ואל בשב שהן  וצער מעמס בהם  ואין באדם ,

תרביע לא  /בהמתך בכרם . ירק או תבואה תזרע  /לא  כלאים . תזרע לא  /שדך שעטנז. תלבש 

על  האם תקח  /לא  בדישו. שור תחסום  /לא יחדו. ובחמור בשור תחרוש /לא כלאים.

משה  שעשה המשחה שמן  כמתכונת  שמן תעשה /לא  אמו. בחלב גדי תבשל /לא  הבנים.

תשחטו  לא  בנו ואת /אותו כמתכנתה. קטרת תרקח  /לא  כזה. משמן  לסוך /שלא  במדבר.

קרובים והם בחוץ. תעלה /לא למקדש . מחוץ קרבן  תשחוט /לא שתים . ועוד אחד. ביום 

הטעם ."למ  אמרה התורה כי שמצינו. הראשונות  האזהרות ז)ח יז , עוד "(ויקרא יזבחו ולא

לשעירים זבחיהם  להכשל את קרוב מקום , בכל הבמות באחד והמעלה השוחט כי וגו'. "

לע זובח  י"שיהיה כולם וכלל זה. לבאר המקום  פה ואין  אזהרות:"ז. ד

ט  חלון

Â�¯È‰Ê‰Âובמדות שבלב בדברים  וקצתן  ובקנינים. שבממון  בדברים  רבות  אזהרות 

תנגד  דבר ולא הנפשות, מן  נפש מהיקש יוצא ענין בהם  אין יקרים  כולם הם  וגם  הנפש ,

להיות /אסור ברבית. ללוות /אסור בנשך. תתן  לא  /כספך הן . ואלו מהן. לאחת  בהחלק

קשים היותר הם הללו והמצוֹות השטר, וכותב סופר בין ערב בין  עד בין  עמהם  ֵֵָמצטרף

בו  הנטועה הממון וחמדת  מנגדתן  האדם לב יצר כי  שבתורה, המצוֹות שאר מכל לקיימם 

" וישאל, וקניניםתנגדנו. רכוש  אספתי והנה ומרויח ? בו ונותן  נושא  וזה ממוני מלוה אני 

מידו  מאומה לקחת לי  אסור כי  לעצמי . לא ולהרויח "לזולתי  וליתן לישא  היודע הלוה וכן  .

" לו, אומר והוא ממנו. ומבקש  חברו אצל ובא ממון , ג וחסר כי  לממונילא צריך אני  ם 

בטל? יהיה לך אתנהו ואם בו. וליתן חמשיםלשאת  להרויח שיוכל בעצמו יודע והלוה "

בטל, המונח הממון  בשביל כסף עשר חמשה או עשרה למלוה יתן ואם  זה, בממון כסף

וכן שניהם. נזוקים הדבר עליו שנאסר ועתה בטובה. שניהם  גם  וישמחו לו. לתתו יאבה

שמחים ? שניהם  והלוה המלוה אם עושים אנחנו מה כן , טוענין כולם  והסופר והערב העד

הזאת . המצוה כמו האדם על קשה שהיא אחת , גם  התורה מצות  בכל מצאתי לא  ובאמת

נחוש ולא  ביכלתנו, כשיהיה ולאחינו עמנו לעניי  מממונינו להלוות  נצטוינו כי בארנו וכבר

במליצתה  נשמרה וכן  קנינינו. יתברכו זה שבגלל התורה והודיע לשלם . הלוה יוכל לא  פן

באמרה תורה במשנה ביאור והוסיפה הרבית  על כא)כשהזהירה כג , יי'"(דברים  יברכך למען 

לרשתה  שמה בא אתה אשר הארץ על ידך משלח בכל הדבר "אלהיך שבגלל להבטיחנו .

ההלואות כי בממון. התלויות  המצוֹות  משאר הזאת המצוה ונבדלה קנינינו. יתברכו הזה

בהם אין למעלה, שבארנום  ודומיהן עני ומעשר הפאה השכחה הלקט והצדקות , לעניים

תהיה  זה וזולת  מקניניו. מאומה לחסר לבעליו יניח ולא  הכילות, מדת  שתתגבר רק חשש

רעבות נפשות  ולהחיות  הנחלשים  ידי  לחזק שהיא  וטעמה, המצוה לעניין נוטה דעתו

והחנינה  הרחמים מדת כי המצוה. המקיים  חברו יהלל בשלו, רעה שעינו מי  וגם  וצמאות .
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וללוה, למלוה הרבית איסור אבל והחנינות. הצדקות מעשה על יגזרו בנפש  הנטועים

הרבה  ירויח  כי  המועט, הרבית לתת  חפץ שהלוה שאמרנו וכמו האדם. מדעת רחוקה

יתן לא  מדוע  מאה, מרויח הוא  אם  יאמר כי יחמול. ולא  יחוס לא  בטבע  והמלוה בממון.

בטל? ממוני  ויהיה עשר או חמש לי

ÔÎÏÂאחרת מליצה התורה הוסיפה בקניניו הברכה תהיה כן  שבגלל ההבטחה מלבד

ואמרה סיני . בהר לח)בפרשת  כה, מארץ "(ויקרא אתכם הוצאתי אשר אלהיכם יי ' אני 

לאלהים לכם להיות  וגו' ועד "מצרים היודע אני וחקותי . מצותי  אחר תהרהרו אל כלומר .

באותות מצרים מארץ הוצאתי אשר יעקב לזרע  צויתים  וישרים . צדיקים חקים  שהן 

" הטבע, מדרך למעלה לאלהיםובמופתים  לכם והם"להיות  הטבע. מן למעלה ומנהיגם ,

האדם . דעת משקול למעלה שהן  מצותי, עול עליהם לקבל למעלה180חייבין  (חדר וכמבואר

ו') חלון ב שמיני הוא  כי  ואם". שתבאנה, המקרים כל יודע או (התיר)ה לקחת  מתיר] [היה

הממון עם  שירויח בחשבו בשמחה, הרבית נותן הלוה שהיה פעמים ותרבית, נשך לתת 

ז  שאמרו כמו יודע , האדם  שאין  הדברים  מן  אחד והוא  כפלים . ב)ל"כפלי  נד, אין"(פסחים

מׂשתכר  במה יודע  היה "אדם ולבסוף שירויח. דעת על הכל שנים  כמה בממון מחזיק והיה ,

כל  לאדון הנודעים טעמים , הרבה בזה וכיוצא ויעני. נכסיו ויתמוטטו ומתגבר הולך הרבית 

כולה  התורה בכל ככופר זה על והמהרהר ענין. בכל הדבר אסור ולכן שמו ית ' המעשים

ז  שקדמונינו רואה ואתה מצרים. כהנים "וביציאת בתורת זה דבר בארו פסקא ל ו, פרק  (בהר,

עול עז) ממנו הפורק וכל שמים. עול [עליו] מקבל ריבית עול עליו המקבל כל שם אמרו ,

תנאי על מצרים ' מארץ אתכם הוצאתי אשר אלהיכם  ה' 'אני שמים. עול ממנו פורק ריבית

המודה  שכל ריבית. ומצות  התורה את שתקבלו תנאי על מצרים. מארץ אתכם  הוצאתי כך

ביציאת כופר כאילו ריבית במצות הכופר וכל מצרים . ביציאת  מודה ריבית במצות

ע"מצרים שדברנו.". ממה ומפורשים  ברורים והדברים  כ.

Â¯Ó‡Âתצא כי  פרשת  כא)בספרי כג , ידך "(דברים  משלח  בכל אלהיך יי ' יברכך "למען 

ע ידיו, בשליחות ברכה הכתוב לו קבעה "קבע  ולכן  הכילי . דעת  לסוף תורה ירדה כלומר כ.

התורה  מליצות  כי והבן  זו. מצוה בקיום שיתוספו וקנינים  עושר והן  יד בשליחות ברכה

המצוה  כי לו שנדמה בעבור ברבית  הכופר נגד מדבר כהנים בתורת  זה. את  זה מפרשים 

עם מדבר תורה ובמשנה מצרים. ויציאת שמים  מלכות הזכיר ולכן  דעתו, משקול הפוכה

זה. בגלל יתברך כי  יחוש , שאל הכילי ֵהמאמין 

Ú„Â ב השם  תרבה "כי אדמתינו על שרויין בהיותנו כי  וראה אחרית . מראשית צופה ה

מחסורם , די  עשירים  או עניים למקצתינו להלוות  ביכלתנו ויהיה והכבוד. העושר גדולתנו

אשר  הגוים מן ה' עם שילוו והתורה ישראל כבוד זה אין כי ותרבית. לנשך נצטרך ולא 

מ"ה180. פרק השם , גבורות מהר "ל, ג "כ  כתב זה קעג)רעיון  (עמ'
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בנשך  לחוש .סביבותיהם  אין  העניות, וגברה ישראל כבוד ׁשדל המר ובגלותינו ֶַובתרבית .

בנשך  הרויח  בלי הלוה מחסור די למלאת  הממון בעל יוכל ולא מעט , העושר שבהיות

בנשך  עמנו מבני  לא אשר וסוחרים שרים  המדינה מבני  ללות  הלוה יוכל כי ובתרבית,

עני הלוה ואם ושנה. שנה בכל למאה שש  או חמש וגדוליו, המלך מטעם  הקצוב ובתרבית

ערב  להיות התירה התורה כי  בעדו. ערב יהיה להם הנאמנים מאחיו אחד לו, יאמינו ולא 

העכומ  מן הנלוה מעות  על ותרבית , נשך בו שכתוב שטר לכבוד "על לחוש אין ואולם  ז.

בתוכחות  שאמר כמו בגלות. לנו ראוי  כן  כי העמים , מן  ללוות  שצריכין כח,ישראל (דברים 

תלונו "מד) לא  ואתה ילוך ענינינו."הוא לפי בזה ודי  .

‡Ï/ ג מבואר בעבוטו. תשכב /לא  למעלה. בארנוהו שכיר. פעולת תבא "תלין /לא כ.

אמר אלה ועל עבוטו. לעבוט ביתו יג )אל כד, ולא "(שם  אלהיך. יי' לפני צדקה תהיה ולך

כח  והתגברות קנינים אבדן האלו במצות שאין בעבור קנינים , בתוספת  ה' שיברכהו אמר

שבכל  והודיע למעלה. כמבואר עליה מכרעת אדם  של שדעתו החנינה מדרכי  והן הכילות .

תחבול  /לא חובל. הוא נפש כי הטעם  ואמר ורכב, ריחים יחבול /לא  לצדקה. לו תחשב זאת 

כמו  יום יום  אצלה בלכתו רע  שם משיאה והוא  עבוט ּה. להשיב צריך כי אלמנה. ָבגד

ז  קדמונינו א)ל"שאמרו קטו , מציעא והכסת(בבא הכר הבגד על כי כיס  חסרון  בזה ואין .

יתבענו  ולמה ובחרפתו. בצערו לו די לשלם  לו אין  אם כי כנושה. לו תהיה /לא ידבר. לבד

לשלם לו אין  אם כי כיס . חסרון בזה ואין  דמיו? וישפוך קשות  אליו לדבר וירבה יום  יום 

את איש  תונו /לא  והרחמים. החנינה מדרכי היא אבל וכלימות. ריבות  דברי יועילו לא 

/ולא  בדברים. תונה לא /וגר בדברים. עמיתו את איש תונו /לא  ובממכר. במקח עמיתו

לא   ּכלי /ואל רעך. קמת  על תניף לא  /וחרמש למעלה. ובארנוהו ובממכר. במקח ְְֶתלחצנו

/פריקה  לו. מעזוב /וחדלת אחיך. מאבדת להתעלם תוכל /לא מדבר. בפועל שתיהן  ֵתתן.

/לא  תגזול. /לא ממון . תגנוב /לא  נפש. תגנוב /לא ואבן. אבן  בכיסך יהיה /לא וטעינה.

שקר. עד ברעך תענה /לא  שכחשת. הממון על בשבועה תשקר /ולא תכחש . /לא  תעשוק.

כמו  בביתך דמים  תשים /לא  תניחהו. ולא  תצילהו בסכנה, כשהוא רעך דם על תעמוד /לא 

לא  /אלהים  וכיוצא. בעצה מכשול, תתן  לא  עור /לפני וכיוצא. רעוע  וסולם  מעקה, בלי  גג

/לא  ואם. אב תקלל /לא חרש. תקלל /לא  תאור. לא בעמך /ונשיא הדיין . והוא תקלל,

עמך. בני  את תטור /ולא  תקום. /לא רכיל. תלך /לא ומורה. סורר תהיה /לא  אותם. תכה

È˙˘דע והנטירה. הנקימה כח בעלי  הנפשות  מקצת  על תכבדנה אולי האלו האזהרות

" ואמרה במליצתה נשמרה כי  הללו, הכחות שתי מפעלות לחסום  התורה באה לא אתכי

עמך  בעל "בני יש  בנפשותיהן. נבדלים  הם  אבל שמו. וחושבי  ה' יראי יעקב זרע והם ,

מנהגיהן מקצת  על לאלו אלו למחול התורה מקבלי וצריכין נדיבה. [רוח ] בעל ויש כילות .

ויאמר  הדין . במדת מיד זה עם  זה ינהגו לא  אבל ה'. ויראת הטוב הדרך וללמדם הפחותים ,

" הכילות בעל אל הנדיבות  ממך בעל ואנקם  עמך אעשה כן עין, בצרות  עמדי שנהגת ."כשם 

" איבה או לך בעלת"אטור טהורה נפש  השם לו שנתן  חלקו על הודאה לתת  צריך אך .
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ואם המעוות . לתקן משפט ואחר דעת, וילמדהו עין , צר שהוא  חברו על ויחמול הנדיבות.

ומן בישראל. רבה המשטמה היתה דבר, בכל אלו מדות בשתי  להשתמש התורה התירה

ומתעורר  קשה, הנקימה כח כי  חימה. באכזריות אלו עם אלו לבסוף באים היו הקטן הדבר

והעני שעה, לפי  סלע  הלוני לעני  העשיר יאמר אם  משל דרך על הקטן . הדבר לעומת  גם 

ותתעורר  מביתו. ויוציאהו בו אפו ויחר העשיר מן העני  יבקש  מחר יאבה. ולא העין צר

שאמרו  וזה ודבר. דבר בכל וכן  גדולה. תקלה תצא  ולבסוף חנם, ושנאת  ומריבה קטטה מזה

ז  תרי ל"קדמונינו רמז יט, ויקרא שמעוני, נקימה?"ג )"(ילקוט של כחה היא היכן עד תקום . לא 

'איני לו אמר קרדומך'. 'השאילני  לו, אמר למחר השאילו. ולא  מגלך' 'השאילני  לו אמר

של  כחה היכן עד תטור. לא  תקום . לא  נאמר לכך מגלך'. לי השאלת  שלא  כשם  משאילך,

לו  אמר מגלך'. 'השאילני לו, אמר למחר השאילו. ולא  קרדומך' 'השאילני  לו אמר נטירה?

תטור  לא נאמר לכך קרדומך'. לי  השאלת שלא כמותך איני  לך, ע"'הא ."" אמרו ולא  עד כ.

והכהו  ופצעו יצא למחר לא. לו אמר זה או זה השאלני לו אמר נקימה. של כחה ."היכן

ז  רצו קטן,"אבל היותר המקרה על גם  תתעורר הנקימה שכח לפרש המגל,ל השאלת כמו

העוברים הגמורים  והרשעים  חברו, אחר הרודף אבל תורה. שאסרה וזה הנטירה. כח וכן

לשמוע . ומאנים פעם אחר פעם הוכיחום  רעיהם  גם  ולבריות, לשמים וחוטאים  הלב בזדון

וכמו  לרודפם מצוה כי  נזהרנו. לא בזה כיוצא על הצדק, ובאנשי בחכמים  ומתלוצצים 

ז  קדמונינו א)ל"שאמרו כג, וכיוצא (יומא שבממון  בדבר אלא  אמורים  התורה דברי  ואין .

ואמרו  הטוב. הדרך וללמדם  בעליהן  על ולחמול לרחם שראוי המדות  מפחיתות שהן  בו,

צעוד רמז כב, בראשית  שמעוני, אתה "ה )"(ילקוט נוקם אבל עמך. בני את תטור ולא  תקום לא 

לאחרים ע"ונוטר כ.".

¯·ÎÂ ב והשם  החכמה. לתשמישי  הם בנפש הנטועות  כחות שכל משקלי"בארנו יודע ה

כל  שוין  שבהן  עליהן, המקובל והפירוש ומצות  תורה נתן  ולעומתן  הנפשות. כל כחות 

השנאה. כח בעלת  הנפשות  מן  נפש  על תקשה זו גם  בלבבך. אחיך את  תשנא  /לא  הנפשות.

" ואמרה במליצתה התורה שכך "בלבבך ונשמרה לו מודיע  אם אבל אסור. שבלב שנאה .

אמרו  וכן  עובר. אינו ומסטרו מקללו ואפילו עובר. אינו אותו, שונא זה ובעבור עשה, וכך

ז  ב)ל"קדמונינו טז , ת"(ערכין תסטרנו? ולא תכנו ולא תקללנו לא יכול תשנא . בלבבך."לא ל

שבלב  בשנאה אם  כי אמרתי ע"לא ."" ונאמר יקללנו? איך תאמר ואל חרשכ. תקלל ."לא 

הכונה  אין כי תטור'. ולא תקום  'לא  ונאמר להכותו'. יוסף 'פן  ונאמר ויסטרנו? יכנו ואיך

אבל  להענישו. ולא  להנקם  לא  ומסטרו מכהו וכן בדברים, מקלהו אלא  בשם. שמקללו

תשא  /ולא  תורה. אסרה לא וזה המוסר. דרך על ואילך מכאן העבירה מן למונעו כן עושה

/ ברבים. פניו להלבין חטא תענון"עליו לא  ויתום אלמנה עבד "כל עבודת  בו תעבוד /לא  .

לבו  להכאיב בפרך בו תרדה /לא בשוק. המקח  אבן על עבד ממכרת ימכרו /לא  בבזיון .

לא  ועונתה כסותה /שארה למכרה. ימשול לא העבריה] /[אמה ולצורכך. להנאתך שלא

וחמורו  ושדהו ועבדו חברו בית  רואה שאם  הכונה אין  תתאוה. /לא תחמוד. /לא  יגרע.
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נפש לטבע סותר והוא  זה? על השם  יצוה איך כי בעיניו. ייטיבו שלא  הטובים  וכלי-בית 

הפירוש בא אבל ומכוער, רע שהוא  ונאה טוב על לחשוב בנפשו שקר יעשה או אדם. כל

ז  רמב "בקבלתם  [עיין פ "ל גזילה הל' ""ם י -יב], הלכות  תתאוה א על לא  הלב תאות  הוא "

" יקנהו. כיצד תחבולות מחבל ובלבו שרואה תחמוד הדבר בדבריםולא חברו המפתה הוא  "

והנה  מרובים . בדמים ואפילו לו שהתאוה הכלי או השדה לו שמוכר עד ובתחבולות

בא  סוף והמתאוה שתיהן . על עובר החומד ולכן  בלב. והתאוה מעשה, בעושה החמדה

" על גם  תחמוד לעבור ראב "לא  ויאמר ז ". ""ע  יהיה ל איך המצוה, זאת  על יתמהו רבים

משל. לך אתן  ועתה עיניו. למראה נחמד שהוא מה כל בלבו יפה דבר יחמוד שלא  אדם 

בלבו  אותה יחמוד לא  יפה. שהיא  מלך בת ראה והוא  נכונה דעת  לו שיש כפרי איש כי דע

המשוגעים מן  כאחד שהוא הכפרי זה תחשוב ואל יתכן . לא זה כי ידע כי  עמה, שישכב

שישכב  מתאוה אדם אין באשר להיות, יתכן  ולא  השמים, לעוף כנפים לו שיהיה שיתאוה

אע אמו משכיל "עם כל ככה לו. אסורה שהיא  לדעת  מנעוריו הרגילוהו כי יפה. שהיא  פ

חלק  כאשר רק ודעתו, חכמתו בעבור אדם  ימצאנו לא  ממון  או יפה אשה כי  שידע צריך

קהלת ואמר השם . כא)לו חכמים(ב, ואמרו חלקו'. יתננו בו עמל שלא  קטן 'ולאדם (מועד

א) לא כח, המשכיל זה ובעבור במזלא '. אלא מלתא  תליא בזכותא לאו ומזוני חיי  'בני 

מבת בעיניו נשגבה היא יותר לו, השם אסרה רעהו שאשת  שידע  ואחר יחמוד. ולא יתאוה

שאינו  דבר ולהתאות לחמוד לבו על ישים ולא בחלקו ישמח הוא כן על הכפרי . בלב מלך

במחשבותיו  בכחו לקחת  יוכל לא  לו, לתת  רצה לא  שהשם מה] [כי  ידע  כי  שלו.

בעיניו  הטוב ויעשה שיכלכלנו בבוראו יבטח  כן  על ע"ובתחבולותיו. בהשכל.", ודבריו כ.

" על עובר אינו יפים , על בלבו ותמה היפים . וכליו חברו בית שהרואה מזה לא ויוצא ְָָ

"תתאוה  על ולא תחמוד " יעשה "לא כיצד בלבו ומתנכל מחשבות חושב שאינו זמן  כל .

[חכמי לך יגידו אשר הדבר מן תסור /לא ידו. ואל רשותו אל שראה היפים  הדברים להביא

מה  בלב תשכח  /לא  תגרע . /לא התורה. מצות  על תוסיף /לא  למעלה. ומבואר הסנהדרין ].

ידך  את  תקפוץ /לא שבועה. או נדר דברו יחל /ולא למעלה. ומבואר עמלק. לנו שעשה

גם בהם  שאין  ותראה ושש. חמשים  הן  האלו המצוֹות וכלל למעלה. ובארנוה לעני, מלתת

באמת: כיס  חסרון  ולא וצער מעמס  ולא הנפש , וטבע השכלי  ההיקש מן  יוצא  אחד

ÔÎÂ.ומעמס צער אינן הם וגם  הנשים . וקחת  הנשואין  בעניני רבות  אזהרות  הזהירנו

התורה  מדרכי והפורש  לנפשו, וטובה חיים מוסיף התורה, שאסרתן הנשים  מן הפורש  אבל

שהיא  אב אשת  /בת /אחותו. אב. /אשת תגלה. לא אמך /ערות  הן . ואלו החיים. מן פורש

בתה. ובת /אשה בנה. ובת  /אשה ובתה. /אשה הבת. /ערות הבת . /בת  הבן. /בת אחותו.

בחיי אשתו /אחות  האח. /אשת  הבן . /אשת  האב. אחי /אשת האם. /אחות  האב. /אחות

לפני תעמוד לא  /ואשה שכבתך. תתן  לא  בהמה /ובכל איש . אשת /ערות  /הנדה. אשתו.

האב. אחי /ערות  תגלה. לא אביך /ערות אשה. משכבי תשכב לא  זכר /ואת  לרבעה. בהמה

קדשה  תהיה /לא  ממזר. יבא /לא ערוה. גלוי  לידי  המביא כל ערוה, לגלות  תקרבו /לא 



הראשון  הבית  - נעול גן 252

אשה. שמלת גבר ילבש /לא  תעשו. לא  /ובארצכם דכה. פצוע יבוא /לא ישראל. בבנות 

מצרי . תתעב /לא  אדומי. תתעב /לא  ומואבי. עמוני  יבא  /לא אשה. על גבר כלי  יהיה /לא 

/לא  לקחתה. לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל /לא החוצה. המת  אשת תהיה /לא 

תבעל  /לא  ימיו. כל לשלחה אשתו] [על רע שם  המוציא יוכל /לא  באונס. לשלחה, ֵיוכל

ל  כולם  וכלל מצרים . בארץ תשכנו /לא  וקדושין. כתובה בלי אזהרות:"אשה ט

„ÂÚÂאיש יצא  /אל בשבת. מלאכה כל תעשה /לא ושבתות . ה' מועדי  בעניני הזהירנו

העצרת . /ביום בו. /בז' המצות. לחג  ראשון ביום מלאכה תעשה /לא  אמה. אלפים ממקומו

ולשתות לאכול /שלא  בו. /בשמיני הסוכות. לחג /בא' הכפורים. /ביום  השנה. /בראש 

מאה  הם כולם  ובין  אזהרות . ט' כולם וכלל העשין. בחלק בארנוהו וכבר הכפורים . ביום 

אזהרות: ושבעים 

י חלון 

˙Â¯‰Ê‡‰Â על בשבתנו הבית , בזמן  נוהגים  שהיו למעלה הנזכרים  על הנוספות 

/לא  הן. אלו עבודתם על והלוים והכהנים המקדש  ובה תלה, על בנויה וירושלים  אדמתנו

/לא  תלקט . לא לכרמך /פרט תעולל. לא  /כרמך תלקט . לא קצירך /לקט שדך. פאת  תכלה

לא  קצירך /ספיח תזמור. לא /כרמך בשביעית. תזרע לא  /שדך השכחה. עומר לקחת תשוב

נזיריה. תבצרו /לא  ספיחיה. תקצרו /לא ביובל. תזרעו /לא תבצור. לא נזירך /ענבי  תקצור.

למעלה טעמם בארנו יג )וכבר רעהו (חלון את יגוש  /לא הרע . יצר נגד בהם  תורה דברה כי

/ בליעל "בשביעית . לבבך עם דבר יהיה פן לך שנתהשמר בוא  בעבור תלוה שלא "

ומבוארים עברי. בעבד ריקם  תשלחנו /לא הלוי. את  תעזוב פן  לך /השמר השביעית.

העבד  יגאל אבל לעיניך, בפרך ירדנו /לא  תוננו. /לא אדוניו. אל עבד תסגיר /לא  למעלה.

בא  גבול תסיג  /לא בה. תתעמר /לא תאר. יפת תמכור לא /ומכר הנכרי . מיד י ."העברי 

יראו  /לא  חובה. קרבנות ושאר ונדבות  נדרים  לשלם תאחר /לא  תאחר. לא  ודמעך /מלאתך

/ולא  תירוש. של שני מעשר /ולא  לירושלים. חוץ דגן  של שני מעשר תאכל /לא  ריקם. פני 

רק  דמיו תוציא  /לא  באנינות. תאכלנו /לא בטומאה. תאכלנו /לא  יצהר. של שני מעשר

לא  זר /כל טבל. תאכל /לא  דין . בבית  הנסקל שור מבשר תהנה /לא  ובמשקה. במאכל

מקדש יאכל לא  זר /כל יאכל. לא /ערל בו. יאכל לא ושכיר כהן  /תושב תרומה. יאכל

נותר. תאכל /לא פגול. תאכל /לא יאכל. לא שנטמא /קדש  קדש. יאכל לא /טמא  הקדשים.

למחנה  יכנוס לא /טמא  שכינה. למחנה יכנוס לא  /טמא  זמנם. אחר קדשים תאכל /לא 

/לא  אותו. תשחוט  /לא תקדישו. לא מום  בו אשר /כל עבודה. לעבוד יקרב לא /וזר לויה.

ימיר  /לא ימיר. ולא יחליפנו /לא כלב. ומחיר זונה אתנן  תביא  /לא  בקדשים . מום  תתן

/ תפדה. לא  שור /בכור וכיוצא. שלמים  מעולה לעשות  בקרבן  יגאל "קרבן  במעשר לא "

/ תעבוד "בהמה. /לא לא הפסח . חמץ על תשחט /לא  צאנך. בכור תגוז /ולא שורך. בבכור "

מבושל  ובשל נא ממנו תאכל /אל הבית . מן  תוציא /לא  בו. תשברו לא  /עצם  ממנו. תותירו
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/עצם שני. פסח מבשר תותירו /לא  בו. יאכל לא /ערל בו. יאכל לא ושכיר /תושב במים.

י חגיגת  תודה מבשר תותירו /לא  בו. תשברו קודם"לא  קלים  קדשים מבשר יאכל /לא  ד.

לחים . ענבים  יאכל /לא יין . חומץ או יין  ותערובות  יין  ישתה לא בנזיר /הנודר דם . זריקת 

המת . באהל יבא /לא למת . יטמא  /לא  זגים. /ולא  חרצנים . /ולא יבשים . ענבים  /ולא 

יגלח  לא  /המצורע . איתן  בנחל יזרע  ולא  יעבד /לא בשרו. על יעבור לא  תער /[הנזיר]

נכרי איש  עליך לתת תוכל ולא הטומאה. סימני יתלוש  שלא  הצרעת, בנגע /השמר הנתק.

וצער  מעמס בהם אין  זה, בסוג שמנינו האלו המצוֹות  וכל ומנהיג. לשופט  או למלך

ע כולם וכלל  תעשה. ואל בשב כולם ומתקיימים כיס . חסרון  ולא אזהרות ."לנפשות . ט 

יא  חלון 

˙Â¯‰Ê‡‰Âבעלי וראשיהן , ומלכיהן וסנהדריהן שופטיהן  ישראל בדייני  התלויות

וקצתן הזה, בזמן  גם הנוהגים קצתן האלהי. והעזר והבינה השכל אנשי  היקרות הנפשות

/לא  אומות. לז' ברית  תכרות /לא  השקר. מנביא תגורו /לא  הן אלו הבית . לפני שנהגו

עול  תעשו /לא אתם . בהלחם ומואב עמון  בשלום תדרוש /לא נשמה. כל [מהן ] תחיה

רמב  וכתב דיין . נקרא  המודד כי הקרקעות  מדות והוא  ז "במשפט. לא ל"ם  המצוות, (ספר

רעא) סי' ר "תעשה, הארץ, מדת  זו במדה מה "אמרו כפי  בה שיעשו וחלוקתה מדידתה ל

יתעסק  ולא  בהם. האמתיים האופנים  וידיעת המדות  מצדק התשבורת מופתי ִֶֶשיחייבוהו

העם רוב שיעשו כמו להם, אמתות  אין  כי דמיונים  במעשה עבזה למען"" זה וכתבתי כ.

ז  הרב כי  בהלכותיו"האמת. אמר פ ל סנהדרין ה "(הל' חכמתא)"ב לדעת צריכין שהסנהדרין

רמ  עליו והגיה ז "החשבון. [עכ "ך זו חכמה לדעת  צריכין  הם  למה ידעתי  לא לך "ל והרי  ל].

/לא  בדין. עול תעשו /לא  הקרקעות . מדידת במשפט עול יעשו שבלעדה זו ידיעה הכרחיות

תהדר  לא  /ודל איש. מפני  תגורו /לא גדול. פני תהדר /לא  אמת . לדון  אפילו שחד תקח

תטה  /לא  מקרבך. הרע /ובערת  עיניך. תחוס /לא  בריבו. אביונך משפט  תטה /לא בריבו.

בתלמוד ומפורש הרבה וכולל שוא , שמע תשא  /לא יתום . גר א)משפט קיח, /לא (פסחים  .

על  תענה /לא נפשות. בדיני  מדבר כי  בקבלה הפירוש שבא  כמו לרעות, רבים אחרי תהיה

בקבלה והפירוש  לנטות, ב)ריב יח, תשת(סנהדרין /אל הדיינים . במניות  פנים , תכירו /לא .

יקום /לא  מקרובים . עדים פסולי  וכולל אבות, על בנים  יומתו /לא  עדות . פסולי  וכולל ידך,

" בכלל והוא  וזכאי, נקי תהרוג /לא באיש. א' תרצח עד /נקי"לא  אדם . לכל והאזהרה ,

במנין יצטרף שלא  למות , בנפש יענה לא אחד /ועד הדעת. באומד תהרוג , אל וצדיק

למשפט. העדה לפני עמדו עד הרוצח  ימות  /לא בדבר. עד כשהוא  נפשות  לדיני  הדיינים

עיניך "/ תחוס שפטוריןלא  האנוסים  כל זה ובכלל דבר, תעשה לא /ולנערה הרודף. על "

אשר  רוצח  לנפש  כופר תקחו /לא מקלטו. עיר אל לנוס כופר תקחו /לא דין . בית  מדין

ביום אש  תבערו /לא  תחיה. לא /מכשפה יוסיף. ולא  יכנו מ' /מספר למות . רשע הוא 

דבר. לכל עליו יעבור ולא  לצבא  יצא  לא  /וחתן השבת . ביום דין עשות  איסור כולל השבת ,

מן מאומה בידך ידבק /לא עוד. תבנה לא הנדחת  /ועיר בעזרה. עץ כל אשרה תטע /לא 
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/לא  מפניהם. תערוץ לא  מלחמה /ביום לי . אותך יחטיאו פן בארצך ישבו /לא החרם .

מזבחי . על במעלות תעלה /ולא גזית . אתהן  תבנה /לא  עיר. על תצור אם עצה תשחית

/והארץ  בביזה. חלק יקחו /לא  בארץ. נחלה לוי  שבט  יקחו /לא  ייסך. לא אדם בשר /על

סוסים . לו ירבה /לא נצטוה והמלך ימכר. לא  עריהם מגרש  /ושדה לצמיתות . תמכר לא 

מ  כולם וכלל  ירבה. לא  וזהב /וכסף נשים . לו ירבה אזהרות:"/לא ח

יב  חלון

˙Â¯‰Ê‡‰Â יתעצלו /שלא  הקדש . אל עת  בכל יבא /אל הן. אלו הכהנים, על הנוספות

/ המקדש . בשמירת והלוים יבא "הכהנים  לא הפרוכת  אל בעל אך /כהן מום. בעל כהן "

בו. שהמום  זמן  כל להקריב יגש  לא עובר מום בעל /כהן להקריב. יגש  לא  קבוע מום 

תשת אל ושכר /יין  הכהנים . עבודת יעבדו לא  והלוים הלוים. עבודת יעבדו לא /הכהנים

העבודה. מן טמאים  כהנים  /וינזרו ההוראה. בשביל לשופטים הזה בזמן גם  נוהג וזה וגו',

פנימי . במזבח זרה קטרת עליו תעלו /לא המזבח . מעל אש  תכבה /לא יחלל. לא  יום /וטבול

ממנו יסורו לא הארון ] טו)/[בדי  כה, /(שמות כג ). לט, (שמות  יקרע לא גדול] כהן של מעיל .(שפת 

לא  נכר בן /ומיד עובר. מום  בעל יקריב /ולא אותו. תקטיר לא  מום. בעל דם  תזרוק /לא 

עליו  ישים /לא מלח . תשבית  /ולא  תקטירו. לא דבש וכל שאור /כל מומין. בעלי תקריבו

במנחת לבונה עליה יתן /לא שמן. עליה יצוק /לא  חטא . במנחת  לבונה עליה יתן  /לא שמן.

/ העוף)סוטה. יבדיל(קרבן יז)לא  א, /לא (ויקרא יפדה. לא  ארץ /חרמי  ימכר. לא חרם /כל .

/כהן מנחות . שירי  חמץ תאפה /לא  בחגיגה. הבשר, מן  ילין /לא בקר. עד חגי  חלב ילין

/לא  תאכל. לא כהן  /מנחת  חללה. תאכל לא הקדשים  /בתרומת  תרומה. יאכל לא  ֵֵָטמא 

וחטאתי אשם  בשר תאכל /לא המוקדשין. פסולי תועבת תאכל /לא  פנימיות . מחטאת אכל

לירושלים , חוץ תמים בכור בשר כהן  יאכל /לא העולה. בשר תאכל /לא לקלעים . חוץ

כהן יאכל /לא  והקטרה. זריקה לאחר בין דמו זריקת  קודם  בין  יאכלנו שלא  לזר לאו וכולל

אל  /ראשיכם גרושה. /לא חללה. /לא  זונה. כהן יקח /לא  בעזרה. הנחתן  קודם בכורים 

והוא  הזה בזמן גם  הנוהגת אחת ועוד עבודה. בשעת  יצאו לא מועד אהל /ומפתח תפרעו.

בעמיו: יטמא  לא /לנפש  אזהרת

ÛÒÂ� לא/ יקח . לא  /אלמנה האפוד. מעל החשן  יזח  /לא עוד. שהוזהר גדול כהן עליהן 

מ  כולם  וכלל יטמא . /לא  יבא. לא מת נפשות כל /ועל לקוחין. בלי  אפילו אליה ט "יקרב

שס  מספר נשלמו ובזה גדול. ולכהן  הדיוט  לכהן והעשין"אזהרות תעשה. לא מצות ה

תרי כולם  בין  שהמצוֹות"והלאוין  והוא זה. בענין  לבאר שרצינו מה בקצרה השלמנו ובזה ג.

על  ולמופת  לאות  אדם בני נפשות ערכי עם ישר בפלס שקולות כולם  ולאוין, עשין בכללם

זה. לעמת  זה את הנפשות  כלל יוצר הוא ושמחוקקה עליונה. שהיא  התורה מעלת

המישרת מליצה בצדו נכתב הנפשות, מקצת על וכבדות קושי צד שיש  מהן  ובמעטים

ּבין ומצוה. מצוה בכל ברמז שבארנו וכמו החכמה. דרך אל אותה להדריך הנלוזה ִהנפש 
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מכונו. על דבר כל והושב ודרוש  חקור לפניך. אשר את  י)כי 181תבין  יט, משפטי"(תהלים

יחדו  צדקו אמת :"ה'

0

העשירי  חדר

˙Â�ÂÏÁ „Á‡Â ÌÈ¯˘Ú Â·Â

.ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ˙Ï·˜ ˙ÂˆÓ ¯‡·È .˙Â˘Ù�‰ Ï„·‰ ÈÙÎ ‰�Ï„·˙ ˙BÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÍÈ‡ ¯‡·È

˙ÎÏ‰Â ˙ÂˆÓ .'˙È Â· ˙Â˜·„‰ ˙ÂˆÓ .‰·‰‡‰ ˙ÂˆÓ .‰‡¯È‰ ˙ÂˆÓ .„ÂÁÈÈ‰ ˙ÂˆÓ

˙Ú ÏÎ· ÌÈ‚‰Â� ‰Ï‡ ‰�ÂÓ˘ ÈÎ ¯‡·È .Ì˘‰ ˙˘Â„˜ ˙ÂˆÓ .‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂˆÓ .ÂÈÎ¯„·

˙Î¯·Â ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‰ÏÙ˙ ˙ÂˆÓ ¯‡·È .˙BÂˆÓ‰ ¯‡˘ ÌÂÈ˜Ï ÌÈ„ÂÓÚ Ô‰ .Ú‚¯ ÏÎ·Â

.‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂˆÓ ¯‡·È .˜ÏÓÚ ‰˘ÚÓ ˙¯ÈÎÊÂ ÌÂÈ‰ ˘Â„˜Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÒ .ÔÂÊÓ‰

„Â·Î ˙ÂˆÓ .ÌÈ¯‚ ˙·‰‡ ˙ÂˆÓ .ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ˙ÂˆÓ .ÈÂ„ÈÂ‰Â ‰·Â˘˙‰ ˙ÂˆÓ

:Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ú¯Ê ˘„˜Ï ˙ÂˆÓÂ .Ì‡Â ·‡ ‡¯ÂÓÂ Ì‡Â ·‡ „Â·Î ˙ÂˆÓ .ÌÈ�˜ÊÂ ÌÈÓÎÁ

א  חלון

¯„Á· ב שהשם בארנו הגר "התשיעי ולגר יעקב לזרע  אחד, ומשפט  ומצוה תורה נתן ה

קצת זולתי הבדל. בשום והאזהרות  והתורות המצוֹות  במעשה ביניהן הבדיל ולא בתוכם .

עליהם שנצטוו וקצתן  והלוים , הכהנים  משפחות בהן  שנתיחדו והאזהרות המצוֹות

התורה  חקי נערכים  כן ושבעבור התורה. בקיום הנפשות  בין הבדל אין זה וזולת המלכים.

בברור  שהראנו וכמו נפש, שום  על תכבדנה שלא  כדי  הנפשות  כל לעמת  צדק במשקל

הנפשות בין הבדל שיש  אמרנו כבר ואולם הנזכר. בחדר שהצגנו והאזהרות המצוֹות  מכלל

על  יקל הזאת  הנפש  על שיכבד ומה בכחותיהן, נבדלו הנפשות אם תשאל ואם בכחותיהן .

ב  השם שצוה יתכן איך אחרת , מסתעף "נפש כולם שקיום  והתורות, והמשפטים החקים  ה

כת בינהן  ויש אחד, משפט  ועל אחד דרך על ישראל לכלל בנפש הנטועות הכחות  מן 

חיל  גבורי כח גבורי  ומשכילים, נבונים  חכמים כת  קדושים , כת  חסידים, כת נביאים,

עליון , לאל בעבודתם  שוין הללו היקרות הנפשות  שתהיינה יתכן ואיך להן? וכדומה

בתורה  כתובות  והאזהרות המצוֹות שכל תדע כי שבהמון? הפחות  מן אחד איש  לעבודת 

שאמרנו וכמו ההמון. מדרגת כל הסובלת רכה בלשון  רק הפלאות, ובלי  גדולות (חדר בלי 

יב) חלון ההמוןז ' מן  ואחד צורתו. אחד כל בם יראה ובהירה, מלוטשת כמראה התורה כי

באותה  יסתכל ממנו והגדול כחו. וכפי  דרכו כפי בה יסתכל ממצותיה, במצוה המסתכל

והצדיק  קדושתו, כפי  הקדוש  גדולתו, כפי ממנו עוד והגדול גדולתו. כפי  עצמה המצוה

פ"א 181. יצירה ספר ע"פ מליצה
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כפי  החסיד והגבור (חסדו)כצדקתו, תבונתו, כפי והנבון חכמתו, כפי  והחכם  [חסידותו],

והדר  הודו כפי והנגיד והמלך הטובה, רוחו כפי  הקדש  ברוח והמלובש  והנביא גבורתו, כפי

אחת מצוה מעשה עושים כולם המתחלפות , הנפשות ובעלי  כולם הכתות  שאר וכן נפשו.

המאמר שב זה ועל דרכו. כפי  אחד וכל אחת , מאזהרה טז)ונזהרים טו , אחת"(במדבר תורה

אתכם הגר ולגר לכם יהיה אחד בתוכם ,"ומשפט  אשר והנביא ישראל שבחסידי החסיד כי .

הכורמים הארץ עם מדלת מישראל האזרח  עם  לבד לא והמשפט , התורה במעשה שוה

באמת והיוגב  נאמר וכן  הארצות. מעמי  לעבדו ה' אל הנלוה הגר עם גם אבל לג ,ים, (דברים

יעקב "ד) קהלת מורשה משה לנו צוה ואזהרותיה.תורה התורה במצות  שוין הקהל כל כי "

הנני ולכן גדלו. כפי והגדול בתורה, הכתוב המצוה פשט כפי יעשה שבהם, הקטן ואולם 

ענינם בביאור מעט ולהאריך לדוגמא , המצוֹות מן קצת  ולהציג  כונתינו לברר הזה בחדר בא 

הייתי מעכבים, אדם  בני ועול הזמן  תלאות כי ולולי הזה. היקר הענין תוכן  על להעמידך

נבדלת היא ואיך ענינה לברר שבתורה, ואזהרה אזהרה ובכל ומצוה מצוה בכל ומחפש  תר

כולם . על ולחקור לדרוש בידי  הזמן הספיק לא אבל מקיימיה. נפשות  הבדל כפי  בקיומה

עתה. יתבארו שלא חביריהן על ולמופת לאות להיות  בעניניהן , שנכתוב המעט יספיק ולכן

ית'. בעזרו כולו הענין לגמור ידי  שנית אוסיף מסביב, לי ויניח חסדו עלי ה' יצוה ואם 

וכנגד  הדבר. יפורש  ידיהן  שעל שתים, או משל מצוה בכל אערוך שיתבארו, וקצתן

המ ׁשלים אמתת  לחזק התורה, בה שהשתמשה מליצות  איזו אסדר שאערוך, ָָהמ ׁשלים 

למעלה הזכרנו וכבר א')שהערכתי . חלון ט' או (חדר הדעת בשקול הנטועות  המצוֹות כלל

הנטועות הראשונות המושכלות מן יוצאין שניות תולדות וקצתן  הדעת. לשקול הקרובות

ושכלם . בינתם  כח  ומשקל דעתם , ציורי  משקל הבדל כפי אדם בני  יבדלו ובאלה בדעת .

שבארנו כמו נפשותיהן  אצילות מתחלת  להם  הוא הזה ב')וההבדל חלון ד' ועוד (חדר .

שבארנו וכמו הפועל. אל הכח מן  ציוריהן צאת  רוב כפי  בהן  ה'נבדלים  וחדר א' חלון (שם 

ב') המצוה חלון קיום גודל כן  הפועל, אל צאתן ורוב האלו הכחות משקל רוב כפי ולכן  .

אל  צאתן ומיעוט בנפשו חלושים  האלו שהכחות  זולתו, בערך ובמעשה בלב והתפשטותה

שאע מרחק "הפועל. ויתרחקו יתחלפו האזהרה, מן ישתמרו ושתיהן  המצוה יעשו ששניהן פ

שיתבאר: וכמו השמירה. ובענין  הקיום בענין  רב

ב  חלון 

˙ÂˆÓ(ב כ, מצרים"(שמות  מארץ הוצאתיך אשר אלהיך יי ' וכן"אנכי לט), ד, (דברים 

ממעל " בשמים אלהים  הוא יי ' כי לבבך אל והשבות היום  על וידעת  המצוים וכיוצא, וגו' "ַ

גדולות . ותבונות  רבים  פרטים  זו מצוה בכלל כי דע והנורא. הנכבד השם  מציאות ידיעת 

ב  שממציאותו כוללת  את"היא  עשה שהוא  אחרית, ועד מראשית המעשים כל נתהוו ה

שהוא  בראשית . במעשה כמבואר המוחלט , והאפס האין מן  וצבאותיהם הארץ ואת  השמים 

""ב  אמר זו הוראה ועל ובארץ. בשמים  נפלאות  ועושה כחפצו, היצורים כל מׁשנה אשר ה ַ

מצרים מארץ נפלאותהוצאתיך ועשה תכלית  בעל הבלתי  וגבורתו כחו הראה אז כי  "
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ב  הוא הטבע. מן בכל "למעלה בריותיו ושופט  הארץ יושבי  כל על שבתו ממכון  משגיח  ה

" אמר זו הוראה ועל אלהיםעת . הוא יי' כי  לבבך אל ""והשבות אמר לא  אמת. ה' "כי 

" ובאמרו והנשגב. הנעלה מציאותו על המורות במליצות  אלהיםוכיוצא הוא  יי' מורה "כי ,

כלומר  מתחת , הארץ ועל ממעל בשמים אלהים הוא האמתי, המצוי והנורא הנכבד השם כי

בו  חפץ אשר  זולתי  דבר לעשות יוכל מהם  אחד אין ובתחתונים, בעליונים ושופט  דיין

ב  שהוא  מעשיהם. על ושופט דיין  והוא  מארחות"האלהים, למעלה מנהיגם ישראל, אלהי  ה

למעלה  שהן  ומשפטים, חקים ולעשות לשמור וחייבים ונחלתו. עמו הם  כי הנהוג , הטבע 

למעלה כמבואר אדם , בני  נפשות בטבע  הנטועים  הדעת ו')מדרכי  חלון ח' הוראה (חדר ועל .

" אמר אלהיך זו יי' ""אנכי  אמר לא ה', אלהיך אנכי ואני  הארץ כל אלהי  ה' אני  אלא סתם , "

והמצוֹות התורה שמירת תלויים  הזה הגדול ומעיקר מצרים. מארץ הוצאתיך כי בייחוד,

ז  קדמונינו שהזכירו שמים  מלכות  עול קבלת והוא  ב)ל"כולם . יג , חייבין(ברכות  אנו כי .

שהוא  לפי הארץ. גויי כל לקבל שמחויבין  ממה אחר דרך על עלינו ומלכותו אלהותו לקבל

" לומר יכולים אנו ואין זולתינו. מנהיג  שהוא  ממה אחר, דרך על מנהיגנו אישאלהינו בני

מהם ? נשתנינו ומה הארץ, גויי  כל עם נחנו עול "אחד ברצוננו עלינו קבלנו כבר כי  .

" אמר זו  הוראה ועל במצרים . לפרעה עבדים  בהיותנו מארץ מלכותו, הוצאתיך אשר

ז "מצרים קדמונינו אמרו וכן  ברצון. מלכותו עליהם  קבלו ׁשם  כי להזכירם  (מכילתא,ל", ָ

ו) פרשה  בחודש, בשלח, 'גזורפרשת עבדיו לו אמרו במדינה, שנכנס  למלך משל עליהם,

ואח  מלכותי יקבלו תחלה 'לאו. להם  אמר מלכותי"גזירות', שאם  גזירות. עליהם  אגזור כ

הקב  להם  אמר כך מתקיימות ?' היאך גזרותי  מקבלים, שקבלתם"אינן  הם 'אתם  לישראל, ה

הקב  [אמר 'הן'. אמרו מצרים ?' בארץ מלכותי קבלו "עליכם מלכותי , עליכם  'קבלתם  ה]

[עכ  גזרותי '. ""עליכם בספרי  פרשתיו מאד. נכבד מאמר והוא  חןל] בקצרה 182."רוח  ופה

שצוה  תורה במתן שנתחדש  הוא  חדוש  כי  המצוֹות. במספר זה ענין  יבוא זה ולטעם  נלך.

השתוף  על ישראל חייבין זה ומטעם  עבודתו. וסדר מלכות קבלת עול ישראל ועל 183על

אע העליונים , ולשרים לצבאות  ב "העבודה הוא כי שיודו ואדוני"פי  האלהים אלהי  ה

שלא  אמרתי כבר אבל זו. במצוה הנכללות גדולות  ידיעות ועוד שם . כמבואר האדונים 

פרטים יש  האלו המדעות  מן אחד בכל והנה ולדוגמא. למשל הדברים  מקצת  רק אפרש 

שכל  ישכיל היקרה הנפש ובעל הלב. ממחשבת  והמופלא  הנשגב האלהות סוד הא ', רבים .

ב  השם מציאות באמתת  כדרך"טוב יג )ה, ט, באמתך "(דניאל מחשבת"ולהשכיל והם .

בכח  העומד הכולל המציאות בסוד לדעת הב', ה'. בסוד העומדים  הרוח אנשי  הסגולה

ההנהגה  בסוד להבין  הג ', בזה. זה קשורים  הם  ואיך הדברים , נשתלשלו ואיך השם ,

שמו  התיחד בסוד [הד',] וכן ובתחתונים . בעליונים וההשגחה הידיעה בענין העליונה,

בקרב  העליון הרוח  ושכון עמנו, הכבוד והתחבר עמהם, ההנהגה ואופני  ישראל, על הגדול

א182. פסקא טו, פרשה שלמה, 265)חכמת (עמ'

רבינו183. כדעת השיתוף, באיסור  נצטוו  לא העולם  אומות כן שאין  קנ "ו)מה סי' באו"ח רמ"א (וכן
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בדעת , קבועה ׁשרׁשם  מאד, ובהירים  צחים ענינים שהן  לזה. וכדומה סגולתנו, ְָָאנשי 

לא  להם, קץ אין ענינים והן הטוב. השכל בכח יעלה ופרחם  הבינה, בכח  יצאו וענפיהם 

כלל  דרך על לדעת יוכל אבל מעט, ושכלה קצרה ובינתה חלושה שדעתה הנפש  בעל ידעם

עיניו, למראה בנוי עולם בראותו כי  יצור. מכל נשגב עליון  מצוי  שיש והוא הזאת . המצוה

ויצטרף  עצמו. את  עושה הדבר שאין אדם, כל דעת בשקול  נטוע כי  יצרֹו. יוצר לו שהיה ְָידע 

ב  הוא כי  ידע  וכן האבות. וקבלת  הלב אמונת  זה כדרך"עם  בעולמו. ודיין  שופט (דבריםה

ז-ח) גוים"לד, עליון בהנחל וגו' ודור דור שנות בינו עולם ימות  ביןזכור מפורסם  כי  וגו'. "

שקרה  ומה מצרים, ולארץ ולעמורה לסדום הפלגה, ולאנשי המבול לדור שקרה מה כולם

למעלה שבארנו וכדרך ישראל. ובארץ ובמדבר במצרים  לאבותינו הטוב י')מן חלון ז' .(חדר

למקרים הבראו אחרי עולמו את השם עזב לא  כי להאמין , הדעת  לשקול קרוב הוא גם 

מן בה' המאמינים מזרע שהוא  בעבור עליו, מלכותו עול יקבל וכן אדם . בני ולרצון 

המצוה  שומרים והגדול הקטן  והנה מצרים. מארץ אבותיהם את השם שהוציא  האנשים

האלו  הענינים  נכתבו לא ולכן  והשמור. הקיום  באופן הם  ממערב מזרח כרחוק אבל הזאת ,

שבקטנים , הקטן  לסבלה שיוכל וכפי  כפשטה, המצוה נכתבה אבל המצוה. עם  בתורה

לבעלי וחתומים סתומים  ממנה, היוצאים הרחבים  והענפים היקרים השרשים והניחה

ובאלה  לעיניו. הזורח  באור לראות חייב נפשו כח  וכפי  כחו. כפי  אור יראה אחד כל האור.

אנשי החכמים  לאמונת  והיוגבים, הכורמים אמונת דומה ואינו כולם . הנפשות בעלי יבדלו

הנבואה  במראה וראו ה', בסוד עמדו אשר הנביאים לאמונת  החכמים, אמונת או הלב;

כפי המצוה לשמור חייב היקרה הנפש  שבעל ולפי  הנוראות . והחזיונות הנפלאות התמונות 

עצמו  ידמה אם יתכן  ולא בנביאים184כחו. תמצא לכן כמוהו. יקרה נפש בו שאין לזולתו

הרבה, הנפשות  תכונת  בתורה,185שהבינו שכתובין המצוֹות  היקרות הנפשות  לבעלי שצוו

שדברו  לנפשות  נאותות ומליצות רמזים בדבריהם  הוסיפו אבל כולו, הקהל בהן שנצטוה

בנו לשלמה דוד אמר המין ומזה ט)"(דהי כנגדן. כח, אביך "א אלהי את דע בני  שלמה ואתה

תדרשנו  אם  מבין. מחשבות יצר וכל ה' דורש  לבבות  כל כי  חפצה, ובנפש שלם  בלב ועבדהו

לעד  יזניחך תעזבנו ואם  לך, ומליצה "ימצא מליצה וכל האלו! המליצות  יקרים  כמה .

אדם. לכל לצותו ראוי  אין עמוק ענין כוללת זה, אביך "‰‡Á„,מפסוק אלהי את וכולל "דע  ,

ובזרעו  בדוד עוד בחר ישראל ומכל ישראל, אלהי הוא השם  והנה למעלה. המדובר כל

" לשבת] בקריאה הפטרה [בברכת שאומרים  כמו דוד אחריו. ז "מגן קדמונינו ורמזוהו ל ".

ב) קיז, "(פסחים  אמר ולכן  אביך . אמ "אלהי  ולא ," ה'ר את וכבר דע  בתורה. הכתוב כלשון  "

ב  השם  כי אע"אמרנו ""ה בייחוד נקרא  הגוים , כל מלך שהוא ישראל פ דבקות"אלהי בעבור ,

" בייחוד עוד נקרא זה דרך ועל הנהוג. הטבע  מארחות למעלה להנהיגם  בם אלהיהשגחתו

יעקב  ואלהי  יצחק אלהי ברית ,"אברהם עמם  וכרת עמהם  הכבוד התחבר בעבור ,

עצמו184. את ישוה

הנפשות 185. תכונת בענין  הרבה הבינו כלומר
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" אמר זה דרך אביך ועל שכרת"אלהי עד נפלא , בדרך בו דבקה השם  השגחת היתה כי .

ויאמין ידעהו הזה הפלא  שבדרך צוהו ולכן לעולם. אחריו וזרעו הוא שימלוך ברית עמו

אדם. בני  להמון כן  לצוֹות יתכן  ולא שלם"‰˘�Èבו, בלב בתורה "ועבדהו כן  נכתב ולא  .

" לבבכםאבל יג )"בכל יא, "(דברים ומליצת  הרבה. המליצות שתי בין הבדל ויש  שלם. "בלב

שלמה. לנפש חפצה "‰˘È˘ÈÏ,נאותה ""ובנפש נאמר ובתורה נפשכם. הבדל "ובכל ויש .

" ומליצת חפצה ביניהן . "בנפש  כי לשלמה, להאמר ראויה שלם" כח לב היות על מורה "

שנפשו  עד ה', דרכי  ולהבין  באמתו להשכיל ישרה בדרך הלוך הולכים  שבנפש והבינה השכל

למעלה עליה רמזנו נפלאה סגולה והיא אליהן . להשתוות וחפץ ה', דרכי  ח'משגת (חדר

א') "חלון כן ואין  לבבכם. אעבכל ה', דרכי האדם שיקבל מורה שהוא  שכלו "" דרכי שאין  פי

" להם . משתוים חפצה ובינתו כפי"ובנפש מתוקנות  הנפשיות  הכחות כל היות מורה ,

להתאמץ  שיצטרך מבלי  החכמה, בדרכי לחפוץ שני  טבע  הלב שקבל עד החכמה, ארחות

ג  ובארנוהו חכמי-לב סגולת  והיא היצר. טבע ד')כ"נגד ג' חלון ח' "(חדר כן נפשכםואין "בכל

יצרו. נגד ושיתאמץ החכמה כפי הכל שיעשה לבד שמ ֹורה בתורה, כל "‰¯·ÈÚÈ,הכתוב כי

יי' דורש כמבואר "לבבות בלב. הפועל אל הכח  מן הציורים  צאת ורואה שוקל כלומר .

ג ')למעלה חלון מבין"‰È˘ÈÓÁ,.(שם מחשבות יצר יצר "וכל גם  אבל המחשבה. בלבד לא  .

" אמר ולכן עצמו. הנפש מבעל נעלמת והיא ""מביןהמחשבה, בספר ויתבאר גנים, ."מעין

,È˘˘‰" לך ימצא  תדרשנו למעלה"אם ממנה שדברנו האלהי העזר והוא  ד'). חלון ה ' .(חדר

,ÈÚÈ·˘‰" לעד יזניחך תעזבנו מן"ואם  נעזר לא תחלה, שלו את עושה האדם  אין  אם כי  .

ב  בארנוהו"השם זה וגם ג ')ה, חלון ובספרי(שם  בתורה רבות ומליצות רזים  תמצא  וכן .

ר  זו במצוה הכלולות  שלא "הנבואה, קדוש , במשקל כולם ונכתבו האלהות . וקבלת ידיעת ל

הזּכֹות , לנפשות ושיועילו והבינה. השכל וקצרי הנכבדים , הציורים  חלושי לההמון ַיזיקו

כולה: הכונה על תקיש  זה על שדברנו המעט ומן  ואורה. כחה כפי ואחת אחת כל

ג  חלון

˙ÂˆÓבאמרו ד)הייחוד ו , אחד "(דברים יי' אלהינו יי' ישראל קבלת"שמע תחלה ּכלל .ַָ

" במאמר שמים  אלהינו מלכות  יי ' ישראל כל "שמע אדון  והנורא הנכבד השם  זה כלומר .

" אמר כן  ואחר ובמצותיו. בתורותיו לעבדו חייבין  אנו ולכן  בייחוד. אלהינו הוא יי'הארץ,

""אחד  ומיוחד, יחיד האלהים  לבדו הוא  אלהינו, שהוא  השם  זה כלומר מלבדו . עוד ."אין 

זולתנו. עם  על המושל אחר אלוה ואין  והתחתונים . העליונים  ואדון  הגוים, כל מלך ַוהוא 

אחר, דרך על אותנו מנהיג  שהוא  ההנהגה בענין  נחלה, עם  לו להיות  אותנו הבדיל אך

למעלה. שאר 186כמבואר עליהן  נצטוו שלא מה לעשותו, צונו והמצוה התורה ובענין

שאיננו  ית ', אחדותו סוד לדעת גדולות . ותבונות רבים פרטים  זו מצוה בכלל וגם העמים .

ו186. חלון  ח, חדר
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לאחדותו  להדמותם יתכנו שלא האחדים מיני שאר או המחובר כאחד ולא  המנוי כאחד

כדרך הנמצאים  כל בכחו מעמיד שהוא  ו)ית'. ט, כולם"(נחמיה את  מחיה ואם"ואתה .

הרהור  ומכל רעיון  מכל ונשגב נפלא שהוא  כרגע. יחד כולם  יגועון אליו, רוחם  יאסף חלילה

ב  שהוא  ושהתוארים  ועל "מחשבה. נאמרו למשל כולם ובנביאים, בתורה בהן מתואר ה

אדם בני  עדברת  יח)"(מליצה  ג, קהלת העניןפ להמשיל וצריך אדם. והשומע  אדם. המדבר כי .

בחכמה. ולא חכם  בחיים. ולא חי  הוא  באמת אבל לשמוע. יכולה שהיא  מה האזן להשמעת 

ו  על מבין ומרומם  מכולם  נשגב הוא  התוארים שאר כל וכן בגבורה. ולא  גבור בבינה. לא 

כדרך ה )כולם, ט, ותהלה "(נחמיה  ברכה כל על ומרומם  כבודך שם  המשורר "ויברכו ואמר .

ב)האלהי סה, תהלה "(תהלים דומיה נאמר"לך ובתורה יא). טו , תהלות"(שמות כלומר "נורא  .

הקדושים השמות  ושאר והנורא הנכבד השם סוד זה ובכלל תהלה. כל על נורא הוא 

לאלפים התמורות  פועל] ו[הוא  אחרית . ועד מראשית  הפעולות  כל פועל ושהוא  והכנויין .

נשגבים סודות  והן  פרוד. ובלי שינוי  בלי והכל בראשית . מעשה יום בכל ומחדש  ולרבבות.

החלושים הציורים  בעלי אבל קורא . ה' אשר השרידים השם , אנשי  רק יציירם  לא  ועליונים,

על  הזאת המצוה וישמרו יאמינו ורק יבינום. ולא  עליהם  יעמדו לא  והשכל, הבינה וקצרי 

הזאת והידיעה אחדותו. אל אחדות  לדמות ואין  ומיוחד, יחיד אחד ה' כי  והוא כלל. דרך

אלו  קשורים הנמצאים וכל ובארץ. בשמים  מושל שהוא ראינו כי  הדעת , לשקול קרובה

אין אחד מרועה מונהגים  שכולם מופת וזה הרבים . האברים  בעל אחד איש כדמות באלו,

כולם: הפרטים על תקיש שבארנו המעט  ומן מלבדו. עוד

ד  חלון

˙ÂˆÓ.יג )היראה ו , תירא "(דברים  אלהיך יי' למעלה"את  ובארנו ז'). חלון ו' כי(חדר ,

בשקול  נטוע והנורא , הנכבד השם את לירוא והוא בנפש , הנטועה היראה מכח אחד סעיף

ב  השם מעשה ידיעת כוללת היא  כי זו. מצוה בקיום  הנפשות  יתחלפו אבל ה "הדעת.

למראה  שהם  המעשים להתבונן  לבו על שם  אשר יש גאונו. והדר הודו ובארץ, בשמים 

והעוף  החיות  הבהמות  עניניהן, והבדלי  למיניהן , חיים  הבעלי מיני וצאצאיה, היבשה עין,

ויצירתו  האדם  הרכבת לו שנתברר מי  מכולם  ונפלא  לראות . עין תשבע לא והרמש , והדגה

וגבעות בהרים המתבונן  וכן האנאטאמיא . חכמת והיא  הנתוח בעלי  כמו הנפלאה.

הידיעות קבוצת  ועוצם בהם הבחינה רוב שכפי  והפרחים . הצמחים  ובעניני  והעמקים .

לים , גבול החול ואיך בו. אשר וכל הים במעשה המתבונן וכן בנפש . היראה תגדל כן הללו,

ב  השם  נוראות  ע"יבין הנביא  צוה הזאת היראה ועל ואמר"ה. כב)ה ה, לא "(ירמיה  האותי

לים גבול חול שמתי אשר וגו' יי ' נאם  לכסות"תיראו הים  מי ישובו פן  פחד יראת זה ואין .

" ומלת  הארץ. למעלההאותיאת שבארנו כמו לעד. ט)" חלון ו עוצם(חדר על דבר אבל . ֵ

הרוחות בתהלוכות  המתבונן וכן לעשות. גאה כי ית ' רוממותו יראת  והיא  הפליאה

רוב  כפי והברקים . והרעמים  והטל והכפור והברד והשלג והגשם  והמטר והעננים  והסערות

מזה  למעלה בנפש . היראה רוב כן עליהם, והזכירה הידיעות  וקבוץ בהם  ההתבוננות 
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חכמת ש]למד [מי אבל הסכל, יראה כאשר לא  והמאורות . השמים  במעשה המתבונן 

גודל  לו ויתברר המאורות, ומהלכי  תקופותיהן , הדעת  במופתי  ויודע השמים. מלאכת

הארץ  מן גדולה ושהשמש  בים. חרדל כגרגיר גדלם  בערך כולה ושהארץ הגלגלים . מרחבי

הגדול  המרחב מקיף ושהשמש  אור. כוכבי  ושאר הירח  וגודל פעמים . ושבעים ממאה יותר

בכ  אלפים"הזה כמה הזה הגדול השמש  ירוץ אחד ושברגע הכוכבים, שאר וכן  שעות . ד

מכזבו 187מילין , והיה האדם לב מבהיל ענין והוא  החשבון , חכמת במופתי  כמבואר

ביום למשול מהלכם  ויושר מצביהם תכונת וכן  הנאמן . המופת  שאמתו לולי במחשבתו

הנראים , הכוכבים  מן הגדול הצבא  ובראותו רבים . ומועדים  ושנים חדשים ולסדר ובלילה.

כדרך עליהם . הנביאים  שהעידו נראים , שאינן  י)והרבבות  א, ככוכבי"(דברים היום  והנכם

לרוב  כג )"(דהי ."השמים כז, השמים"א ככוכבי ישראל את ה )."להרבות  טו, יהיה "(בראשית  כה

""זרעך  שרש על בדברנו ויתבאר ."ידע.

Â��Â·˙‰·Âכדרך בארץ, משטרם  יד)על לג, גרש"(דברים וממגד שמש  תבואות וממגד

ליוצר "ירחים זולתי נודע משטרם ואין בארץ. ידוע משטר ׂשם  וכוכב כוכב לכל וכן  .ָ

ב  דבר "הכל על מושל כחו וכפי  ובמדה, במשקל ידוע כח מהם אחד בכל שהטביע  ה,

זה על ואמר בארץ. כו)ידוע מ, ה "(ישעיה אלה, ברא  מי  וראו עיניכם  מרום  מוציא שאו

יקרא  בשם  לכולם  צבאם כוכב "במספר וכל הכוכבים . מן  הגדולה המתנה ראו כלומר .

בערבוביא  משמשים  ואינם  הזאת, החכמה לבעלי  כידוע  גדלו, מרוב עצמו בפני עולם 

ב  השם אבל הסכל. שידמה כמה "כמו הרב מספרם  יודע הוא  צבאם , במספר מוציא  ה

בו, שנתן  כחו כפי לו הראוי בשם יקרא אחד לכל וכן  אדם . כל מלב נעלם וזה הם.

כדרך ומשטרו. עבודתו ב)וכפי  לא, אורי"(שמות בן  בצלאל בשם  קראתי  כמו"ראה (חדר .

יב) חלון ב ה ' שהוא  באחד "שאמרנו להּתאר הראוי  הנכון והשעור הכחות  משקלי יודע ְִֵָה

ויתן וכבוד, ה' יראת המבין לב ימלא  אלה, בכל ההתבוננות רוב וכפי  התוארים . מן 

בעין-לבו  והצופה המסתכל הצחים, הציורים  בעל מזה ולמעלה הכבוד. למלך כבוד

לב  חכמי  כל בלב ונגלים  הסכלים, ממחשבת ונסתרים העין, ממראה הנעלמים בעולמות

כתות כח, גבורי  רצונו. ועושי השם משרתי  העליונים  המלאכים  מחנות השם. אנשי 

מרכבות אלהים . ובני  ואופנים  ותרשישים אראלים הקדש  וחיות ואופנים שרפים

מדעתו.188לרבבות . ומבין לחכם  הנמסרים  מרכבה ומעשה בראשית  מעשה כל זה ובכלל

עד  איש מפי איש ובאמונה, באמת מקובלים  וכללים  קצרים ורמזים  פרקים  ראשי  ורק

ונטוע בשלמות , הדעת ציורי  בו בהיות  האמת , יבין  מדעתו והמבין מסיני . למשה הלכה

החלושה, נפש לבעל יועיל לא הארוך הפירוש כי אפשר. אי זה וזולת  גדולה, בינה כח  בו

הנטועות אלהים  במראות להבין  שבכחו ומי  ממנו. ומתעלמים מסתתרים הענינים כי

עד 187. דקות שמונה של זמן  אורך  ואעפ"כ אחת, בשניה ק "מ 150,000 עובר האור אסטרונומיה, מדע ֵלפי 
הארץ  לכדור  יגיע השמש  שאור

ועוד 188. ב רכז, א; קנט, ב; נ , ב; מג , וח"ב א קנט, ח"א זהר עיין
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איך  תבין שבארנו וממה מגדולתו. ויתבושש גדולה יראה השם את  יירא  הדעת . בשקול

האחד  יראת  רחוקה אבל השם, את יראים  הקהל כל זו. מצוה בקיום הנפשות  יתחלפו

לצֹותה  יאות  לא מדעתו, ומבין החכם  עליה שנצטוה והיראה שעור. בלי מרחק השני מיראת 

החלושה  הנפש  בעל שייראנו דרך על השם  את היקרה הנפש בעל יירא אם וכן  העם. לאחד

הנפשות כפי תתחלף המצוֹות שקיום לפי הדין. את  ליתן עתיד הוא  כבר ממנו, יותר קצת  או

ז  קדמונינו אמרו ויפה אותן . במדרשם"הנושאות י)ל פרק  משלי, האדם(מדרש את ששואלין ,

" הגדול הדין חכמיםביום כשתלמידי אלא בעולמי  הנייה לי  שאין שלי? במרכבה צפית

מרכבה  במעשה ושואלין ועוסקים  להאריך "יושבין  הכונה אין  אבל שם, נאמרו נאים ודברים .

ז  רבותינו מאמרי  ז "בפירוש ולמדונו הכרח . מבלי זרע"ל סגולת  הם היקרות הנפשות כי ל

[במדרש אמרו ולכן הדין. את  יתן כחו, כפי  השם  את עובד ואינו יקרה נפש  בו שיש ומי יעקב.

""הנ  בעולמי ל] הנייה לי בדברי(וכו')אין  ועוסקים יושבים חכמים  שתלמידי  בשעה [אלא

עומד  הוא היאך הכבוד כסא  הזה. התלמוד המון  והוגין ורואין  ומביטין  ומציצין  "תורה,

בדרכי189וכו']. הנפשות  שנבדלים  ולפי הסגולה. מעשה והוא מכל. יקר הזה הנכבד העסק כי

ואמרה התורה סתמה לכן  השני . בנפש להיות תתכן  לא  האחת הנפש  ויראת (דבריםהיראה, ְָָ

יג ) תירא "ו, אלהיך יי' ולא "את  כולו, הקהל לכל המצוה ענין  כי  היראה דרכי  ּפרׁשה ולא  .ְֵָ

לבדה המליצה והיתה מכחם . והנמנעים מלבם הנעלמים דרכים  על לצותם י,יאות  (דברים 

בה "יד) אשר וכל הארץ השמים ושמי השמים  אלהיך ליי' כי"הן נפש. לכל שוה דבר והוא ,

השם יראת  להביא  ויספיקו השמש , רואי לכל נראים בהם , אשר וכל והארץ השמים 

היראה  מן  כולם  המסתעפים המצוֹות למעשה צריכין שהן כפי הנפשות , בכל ורוממותו

המצוֹות מעשה כן זולתן; מיראת  גדולה והנבון  והחסיד הנביא שיראת וכמו למעלה. כמבואר

שיתבאר. וכמו ההמון . מיראת המסתעפים  המצוֹות  ממעשה מאד גדולים  מהן, המסתעפים 

השם יראת בנפשו יכין  אחד כל לב, לחכמי תורה מסרה והנפלאים , הגדולים  היראה ודרכי

עובדיה הנביא  על שנאמר מה ראה כחו. ג )"(מל כפי  יח, מאד "א יי ' את  ירא  היה כיועובדיהו "

ממעשה  ונוראות נפלאות  הודיעה שלא  היראה על התורה כשצותה בדעתך התמה נביא. היה

סתרי לגלות  נכון  שאינו לומר תוכל ולא האדם. נפש המירא ֹות  מרכבה, ומעשה ְַבראשית 

מעשה  בספרו וכתב הנביא יחזקאל בא הרי אדם. כל ביד שהתורה לפי בפירוש , תורה

ע ישעיה וכן ארץ "מרכבה. מקצה ובאו ולקטנים, לגדולים  מסורים הן  גם האלו והספרים ה.

הענינים פרשה לא כולו הקהל לכל דבריה קבעה תורה, שהיא במה התורה אך קצהו. ועד

ו  חוק בדרך ענינים היה המצוה, עם  מפורשים היו אם  כי האלו. השםהנפלאים  ויודע  מצוה.

אבל "ב  זה. בשעור הזאת המצוה שישמרו וקטניהם, גדוליהם יעקב זרע לצות  יתכן  שלא  ה

ע משה אדוננו מסר פנים  אל פנים  התורה וצוה "בפירוש  ישמע . והשומע הדברים. סוד ה

יא) יז , הקבלה (דברים אנשי  מדברי  נסור על 190שלא  צוה וכן  למעלה. כמבואר ושמאל ימין 

מרכבה 189. מעשה בלימוד מדובר

פה 190. שבעל  תורה מסורת כאן ענינו
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ואמר ודור, דור בכל אחריו שקמו טו)הנביאים יח, תשמעון"(דברים הםאליו כי כמבואר. "

המצוֹות משפטי לישראל ילמדו הם הנאמנה, הקבלה עליהם שהגיעה והבינה החכמה ַאנשי 

ברוח  ספר על וכתבום  הללו, הסודות  ופרשו הנביאים  עמדו וכן דרכו. כפי  אחד לכל וסודם ,

ב  השם ברשיון ע"הקודש  שלמה המלך ביד כי תעלומות"ה. המגלה משלי ספר נכתב ה

הזאת  המצוה בפירוש  ואמר המצוֹות, בפירוש  א)רבות  ב, אמרי"(משלי תקח  אם וגו'.ּבני, " ְֲִַָ

ה ) תמצא "(ב, אלהים ודעת יי' יראת  תבין  זולתי"אז ימצאנה? מי עמוקה היראה כי  הודיע  .

ונוראותיו  גדולותיו  הלב בעין  יצפה כי ה', יראת יבין  אז האדם . אל ודעת בינה רוח  בהופיע 

ע ישעיה ובא  בראשית . יוצר ע"של יחזקאל ואחריו המרכבה. סודות  וגלה שכתב "ה ה

ב  השם  אותו שחנן  מי זולתי  יבינהו לא  השם. ברוח והמכתב שלמה. בינה "פרשה דעת  ה

וספור. הודעה בלשון רק כולו, הקהל לכל כולל ומצוה חוק בלשון  כתבוהו ולא והשכל.

נכתב  שיהיה בו שחפץ השעור וכפי השם , מפי נצטוו כאשר רמזים  רמזו הנביאים שאר וכן

אמת: וזה לדורות .

ה חלון 

˙ÂˆÓאמר ה )האהבה. ו, ובכל "(דברים  נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך יי ' את ואהבת 

ב "מאדך  השם אהבת  והוא  בנפש הנטוע  האהבה מכח סעיף כי למעלה ובארנו קרובה ". ה,

אדם יש  רבים. פרטים  כוללת  הזאת  המצוה כי הנפשות. יתחלפו בה וגם הדעת . לשקול

אהבה  במין השם  את  שיאהב שכן  וכל טובו. עליו והעדיף חסד, עמו שגמל לפי  חברו יאהב

צרכיו, וכל ומימיו לחמו לו ונותן  חיים נשמת בו ונפח  אמו, מרחם והוציאו ׁשיצרֹו ְֶָזו.

חסרה. כזאת  האהבה ואולם בחיים . רגע כל ובחוסר 191ומעמידו בעירום  ויהיה לו ּבהצר ְֵָכי 

בעבור  השם את  שיאהב מזה, למעלה אהבה יש  האהבה. תמוט מחיים, מות ויבחר כל

התחייה, ולעולם המות  אחר עליון שכר לקבל נכון  ובעבורה לעד, העומדת  נשמה בו שנתן 

בטל  שאינו בדבר תלויה שהיא לפי יותר, קיימת  אהבה וזהו וחקיו. מצותיו ישמור אם 

ב  השם  מאהבת להמשך הצריכים  הדברים לכל מספקת איננה היא  גם  אבל לפי"לעולם. ה.

ירך  לפעמים ושמא  הבא . לעולם  טוב בגמול שמאמין לבד, הלב באמונת  תלויה שסבתה

בלבו. האהבה תחלש ואז לחיים, הכתובים  במספר יהיה לא שהוא לחשוב לבבו

‰·‰‡‰Â שאוהב אלא כלל. לעצמו הנוגע בדבר תלויה שאינה אהבה היא הגדולה

אל  עזה באהבה והטותה הנפש  וכלות הנשמה אהבת היא וזאת ית ', כבודו אמתת  בעבור

כמו  משל דרך על אוהבת. שהיא הדבר מן טובה מקבלת שהיא  מבלי  אליה, האהוב הדבר

ואם בעיניו, חן וימצא  ויקר מפואר דבר האדם איש192שיאהב החכם יאהב שלו. איננו

ואע בלבו יאהבהו כשיכירהו כי  וגמול. טובה ממנו מקוה איננו אם  גם שהוא "הדעת פי

בעבור  הבריות , עם  והמתחסד הטובים  המעשים בעל את ואוהב ממנו. רחוקה אחרת בעיר

נעדרת 191. היא לפעמים  כלומר 

למרות 192.
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ערכו, וחין  מדותיו מיני193טוב יש זה דרך ועל לטובו. ומקוה בחסדו שחפץ בעבור לא

וענין וההשויה. ההכרה מבלעדי  כזאת  אהבה תתכן  לא  ואולם אמת. וכולם הרבה אהבה

סגולת שהכיר [היא] אות  חכמתו, בעבור החכם האוהב כי  והוא לך. אפרש וההשויה ההכרה

החכמה  בעבור יאהבנו איך כן  לולי  כי  חכמה. מלאה שהיא החכם  נפש והכיר החכמה

חכמה  אוהב הוא שגם  צריך וכן ההכרה. היא וזאת מהשגתו? מדעתו והנעלמת  הנפלאת

בעבור  החכם את יאהב איך חכמה, שונא  בטבעו הוא  אם  כי זו. במדה שוים  והם  כמוהו.

שהכיר  [היא ] אות ויקר, מפואר דבר האוהב וכן  ההשויה. היא  וזאת לו? השנואה חכמתו

כזה, מצב על שהיא  צורה לאהוב ּומטבע ֹו ותבניתו. וצורתו ההוא  הדבר בתפארת ְִִוהתבונן

ושיהיה  ההוא , הדבר בטיב שיכיר צריך האדם שיאהב דבר בכל וכן יאהבנו. לא כן אלולי כי

הדרך זו ועל ודומים . בשוים  אלא אהבה אין כי כזה. ענין אוהב נפשו לאהבה בטבע נצטוינו

ב  השם ר "את ה' משפט הכרתנו בעבור מאד, עזה נפש  אהבת  וגדלו "ה כבודו אמתת  ל

האהבה. תתכן ואז נפשו, בטבע  אהוב הזה המשפט  כדמות ושתהיה ית ', ומדותיו דרכיו

תתחלף  ולכן  האהבה. תגדל כן וההשויה ההכרה רוב שכפי תבין והנה אפשר. אי  זה וזולת

סגולתה  ורואה חכמה שאסף החכם  כי  בכחותיהן . הנפשות התחלפות כפי זו מצוה קיום 

ב  השם כי לו נתברר וגם  חכמה, החכמים"ואהב כל ושחכמת ומאצילה, החכמה אדון ה

ההכרה  בעבור מאד, גדולה אהבה השם  את  יאהב הנה נגדו, כאין ושכולם  ממנו, נבעה

ית' אצלו כי  ויכיר תבונות, בהפיקו שמח  והוא בינתו, בכח  המתבונן  המבין  וכן וההשויה.

השם כי  ומכיר חסד. האוהב וכן  גדולה. אהבה יאהבנו מיד לתבונתו, חקר ואין בינה מקום 

ובעבור "ב  הגבורה. בעבור וכן  גדולה. אהבה יאהבנו חסדו, שמים מעל וגדול חסד, רב ה

בלי ודרכים מדות דברים, [בזה] וכיוצא וההוד. התפארת ובעבור והממשלה. המלוכה

ב  השם לגדולת  קץ אין כי וכאשר"תכלה, ויהיה (יאסף)ה. מדרכיו דרך להכיר האדם  [יוסיף]

ב  לשם  אהבה יוסיף בנפשו, אליו אהוב הזה הציור ואינו "כדמות  זה ציור שחסר וזולתו ה.

השם את  יעבוד לא  שכנגדו, הציור בלבו שהתגבר לפי אליו אהוב ואינו שמכירו או מכירו,

מאהבה."ב  זו במדה ה

‰˙ÚÂ ב השם  מלכות  ידיעת  מצות  על שדברנו בדברינו היחוד."התבונן  ומצות  ה.

האהבה, מצות  לענין  הוא  כן שכמו בקיומם , הנפשות  בין  שיש ההבדלים היראה. ומצות

האהבה  ואולם  האהבה. רוב כן והעליונים  הנשגבים הענינים  והשגת  הדעת צחות רוב שכפי 

שמושל  משל דרך על המדות , מן  מדה בה שהתגברה נפש  תמצא  כי היראה. על נוספת

מדתה  תכריח זאת  ובכל פשע. על ולעבור למחול בטבעה נוטה ואיננה הנקימה ציור בקרבה

ב  השם מורא  בעבור ּתקֹום  בזכרו "שלא אלהים בו חפץ לא  דבר מעשות  ותכלם  תבוש  כי  ה. ִ

ממנו  שחסרה בעבור מאהבה. זה ענין  יעשה לא אבל מעשותו, המזהירו ה' האדון  נורא מה

וביראה. באימה המצוה שיקיים אפשר ודבר. דבר ובכל והבינה השכל בעניני  וכן ההשויה.

עוד  ה' פי את  מלעבור ירא  שהוא  מלבד הזה, הדרך הוא גם כשיאהב אבל לב. בטוב לא אך

הפלשתי193. גלית נגד במלחמתו  נפלא מעשה שעשה אחרי  לדוד, יהונתן  שאהב א)כמו יח, (שמו"א
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פרט  כל הנפש  בטבע לאהוב ואולם  לנפשו. האהובה עצמה המצוה בעבור אהבה בו יוסף

או  ענין לעשות  בטבעה הנפש  שתכלה עד עליהן , שנצטוינו כפי  והמדות  הדרכים  מן ופרט 

כמו  להמצא , מאד ויקר קשה ההוא, הענין אל שנאתה או אהבתה בעבור מענין, להזהר

אהבת בהתחזק הוא , כך הענין ואמנם  עוד. שיתבאר ומה הנה עד שבארנו ממה שתבין 

ההתפשטות חוזק כן האהבה חוזק וכפי  כולם . הכחות  כלל על תתפשט  האדם  בלב השם 

אליהן . נוטה נפשו שאין  מקצתן גם  באהבה, מצותיו לעשות 

Ô˙‡Âומופתים אותות  וראה מאד, עד ומבין משכיל שהוא  בחברו שיודע מי  משל. לך

עמוקות גלה חידות , הבין  כרגע, יבינם אדם  מכל וחתומים קשים  היותר שהדברים

בספר  שניהם שקראו מקרה וקרה נפש ; אהבת זה בעבור ואהבו בזה, וכיוצא  ונסתרות 

שכך  לו אמר הגדול המבין  וזה הפירוש . שכך לו ונדמה מתחלפים. פרושים הסובל לשון 

אע זה "הפירוש , וכל שטעה. בעצמו ויאמין נגדו. דעתו יבטל לו נראין  דבריו שאין  פ

ע אותו וחסדו,"באהבתו טובו מדת  בעבור חברו האוהב וכן  בינתו. רוחב לו שהתברר י

רעתו  למבקשי  גם  רכות וידבר אדם, כל עם להתחסד מפליא  שהוא  ומופתים  אותות וראה

באהבתו  הנה לתחנוניו. שמע ולא  פתחו על עני  שבא וקרה בזה. וכיוצא עמהם  וייטיב

כך  ואם הזה. העני מן  טובו מנע  למה אתו טעמו ספק בלי ויאמר טוב, עליו יחשוב אותו

מן ענין שיסכל אפשר אדם שבבני  והמבין  הטעות , בהם  שאפשר אדם  בני בין  המדה

השנויים בעל האדם  כי אכזרי. ציור רגע בו שימשול אפשר אדם שבבני  הטוב וכן  הענינים ,

למעלה כמבואר אופנים  ב')בכמה חלון ח' האהבה (חדר מדת בנפשו שהתגברה מי  שכן  כל .

ב  השם  את כולה."לאהוב התבונה אדון היותו ובעבור כולה, החכמה אדון היותו בעבור ה,

ב  השם  משפטי יושר על ומופתים  אותות ובתבונתו בחכמתו הזה האיש ומעשיו "ומצא  ה

הפוכים בעיניו שנדמים  הענינים  מקצת גם טוב בלב שיקבל ובארץ, בשמים הנפלאים 

מי וכן ובתבונה. בחכמה ישר השם  ושדרך טועה, שהוא  בעצמו וידע  ובינתו. שכלו מדרכי 

זה; כל לו נתברר ידיעותיו וברוב חסד, ורב טוב היותו בעבור ית ' אהבתו בו שהתגברה

ב  השם  משפטי  טוב בלב מלהזכיר,"שיקבל וחס חלילה שהן לעיניו, הנדמים  מצותיו וגם ה

הרבה  האלו במשפטים שיש לדון תביאהו שבנפשו, העזה האהבה כי  ונקמה. שנאה בדרך

ב  הוא  כי  ולהשיגם . מדעתו ומופלא נעלם  בדרך החסד ודרכי והתבונה החכמה ה "מארחות

ד) לב, ּפעלֹו"(דברים למעלהתמים  כמבואר לרצון מרצון ישנה ולא  א')" חלון המלך (שם אמר . ֳַָ

בחכמתו יב)שלמה י, אהבה "(משלי תכסה פשעים  כל לרעהו,"ועל איש  יפשע אפילו כלומר .

מן כך ואם לו. יזכרם ולא  פשעיו על ּבעבֹור השנאה, על האהבה תכסה אוהבו, הוא ֲַאם 

ב  להשם  האדם  מן  האהבה היא  רבה מה לאדם , בא "האדם שאינו ויתרומם ! יתברך ה

מי ולכן כולם ! על וחומל כולם אוהב בריה, לשום רע  עושה ואינו בריותיו, עם בטרוניא

להם דומה שהוא בין כולם  הפרטים  כלל על תתפשט  כראוי, השם  אהבת בו שהתגברה

הנבון בחכמתו. החכם בנפשות. האהבה חלופי  מזה ותבין  להם. דומה שאינו בין 

בגבורותיו  והגבור לנפשו. היקרות הנבואה ומראות אלהים  רוח  בעבור והנביא  בתבונותיו.
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הנפש ציור גודל כפי כולם  וכן  בענותו. הענוה ובעל בצדקותיו. והצדיק לבו. ָובנדיבות

שהוא  ית ', הכל יוצר גדולת ובהכירה לנפש. האהובים  האלו הנפלאים  הענינים  מן בענין 

ואע אמת. שהוא בעבור האמת יאהב הנה יקר, וכל כבוד כל נאצלו ושממנו כל על פ "אדון

ויחלש יחלה וכיוצא . וגבורתו ותבונתו חכמתו לו תעמוד שלא  לרעה, עתים  עליו שתבאנה

ב  למקום אהבה יוסיף הנה לזה, והדומה קניניו לא "ויאבדו בעצמו קיים  האמת  כי ה.

בעבור  השם  את  שאוהב למי דומה אינו כי  האהבה. חוזק כן  האהבה סבת  וכפי ישתנה.

בעבור  שאוהבו מי חסדו. בעבור או העינים, המאירות  הלב המשמחות ודעתו, בינתו רוחב

בנפש , המושלים  הטובים הציורים רוב כפי  הכל דבר סוף מהן. אחד בעבור או שלשתן ,

אצילותה: מתחלת  בנפש הנטועה האהבה כח משקל וכפי

Ú„Â.היראה במדת שאיננה האהבה ובמדת האהבה; במדת שאיננה ביראה סגולה יש  כי 

ושליט  רב שהוא רבונו יודע  ה' את  הירא  כי  הנפש. חלקי  כל כוללת היראה 194מדת

לא, או עליו שתכבדנה בין ביראתו ומשפטיו ומצותיו מעשיו כל יעשה ממנו. ומתבושש 

ביראת אעשה זה דבר לומר אפשר אי  כי  לא. או בינתו דרך שינגדו בין  לא , או שיבינם  ַבין 

אע זה ודבר על "ה'. והמצוה זה? יהיה איך כי  יראתו. בעבור אעשה לא לעשותו, שצונו ְְֶַַפ

וכמו  דבריו? על לעבור לבו ימלאנו איך באמת, ירא  הוא  ואם אחד. אדון  הוא  שניהם 

יב)שאמרנו חלון שביעי מוכרח (חדר הוא כי  והעשייה. השמירה הלמוד יסוד היא  שהיראה

הנפש , חלקי  כל הנפשות במקצת  כוללת  תהיה שלא אפשר האהבה ומדת  מדעתו. דבר בכל

שהוא  ביראתו וישכח  השם , באהבת  מעשיו האדם  שיעשה תצייר אם ולכן שבארנו. וכמו

משל  דרך על האמת. דרך בהם  שקנה לנפשו האהובים  המעשים  רק יעשה ושליט , רב

יתבונן ולא  בתורה יעסוק ולא והחנינה, החסד במדת  השם בדרכי שילך למעלה, שאמרנו

ואהבה  רוח  קורת מוצא ואינו אליהן, משתוים ובינתו שכלו דרכו שאין  בעבור בענינה,

יראה  בין  במליצתם  והנביאים התורה הבדילה זה ומטעם  הדברים . בכל וכן בהגיונם .

האהבה אצל התורה ואמרה ה )ואהבה. ו, מאדך "(דברים ובכל נפשך ובכל לבבך (שם."בכל

יג ) נפשכם"יא , ובכל לבבכם  בכל ולעבדו אלהיכם  יי' את  וכן "לאהבה ד'). יג , הישכם"(שם 

נפשכם ובכל לבבכם בכל אלהיכם יי' את מקוםאוהבים  בשום  כן  תמצא  ולא בהן. וכיוצא "

" נאמר ולא היראה. נפשכםאצל ובכל לבבכם בכל יי' את  האלה."ליראה במליצות  וכדומה ,

סתם נאמר י)ותמיד ד, הימים"(שם כל אותי כג )."ליראה יד, את"(שם  ליראה תלמד למען 

אלהיך  בארנו"יי ' כבר ברור. והטעם א'). חלון ה' "(חדר הקדוש ,לב שמלת  בלשוננו הונח "

בעלי שאר בנפשות כדמותן שאין  הכחות באמצעות שהיא  בנפש , הנטוע הממשלה כח  על

" ומלת  עמהם . והנלוה והבינה והשכל והמדע  החכמה כח  וכן  הכחות"נפשהחיים. כלל על ,

שאפשר  ולפי  בגויה. והפועלות  במדות  הפועלות  הכחות כל אדם, בני  לפעולות  שהן כולם

להוסיף  התורה הוצרכה בכולן , לא  הנפש  חלקי  במקצת  רק שלטת האהבה מדת שתהיה

ב 194. יא, דף ח"א זהר  לשון 
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נפשך " ובכל לבבך השכליים"בכל בענינים השם  את לאהוב לאדם  ראוי כי  להודיע  .

אע הזאת  האהבה שתתכן אמרנו וכבר המעשיים . כולם"ובענינים  המדות בטבע  שאין פי

הכל  על תתפשט בהכרח שהיראה ולפי הכל. על תתפשט חזקה בהיותה כי  ההשתוות.

" ביאור להוסיף יתכן לא נפשך כמבואר, ובכל לבבך לא "בכל באמת, ירא הוא אם כי .

אחרת . דרך על תצוייר

˘ÈÂבנפש גדול רושם רושמת שהיראה והוא  באהבה. שאיננה ביראה אחר ענין עוד

תבוש הנפש  פני על היראה בהיות  האדם . את המחטיאים  החזקים הציורים כל נגד ועומדת

וכדרך פניו, על וגדולתו השם מורא  כי מחטוא. יז)ותכלם כ, יראתו "(שמות תהיה ובעבור

תחטאו  לבלתי פניכם ""על ומלת  פניכם. שבארנו"על וכמו הנפש, פני על ח'), חלון ו' ,(חדר

והחשק  השמחה תסבב אבל והחרדה, הבושת מסבבת איננה היא כי  לבדה. האהבה כן  ואין

לחטוא. יבא והאהבה, השמחה כשיבטל הרע הציור תוקף לעת ולכן  הדברים. את לקיים

למעלה  כמבואר המצוֹות  וקיום  החכמה יסוד שהיא היראה מדת  התורה יסדה  כן ובעבור

יב) חלון ז ' .(חדר

˘ÈÂיראת וישכח  יום, יום  ברע יבחר שאם  והוא היראה. במדת שאיננה האהבה במדת 

וישמע מעט מעט פניו יעיז היצר שבתוקף אפשר בנפש, העזות  כח  לצמוח  שיחל עד השם 

ח  עוד ייראנו ולא מה' לבבו שיסור עד הרשעים, וטענות המהבילים  כן"לדברי ואין  ו.

תכלה  הנפש  טבע כי בזדון. לשנאו בכחו אין  הדברים, מן  דבר אוהב הוא  אם כי האהבה,

והוא  בטח . ילך השם, אהבת מדת בו שהתגבר מי  ולכן  אליה . הנאהב הדבר אל ותכסוף

ונכסף  שמח לבו כי כלל, הרשעים מטענות  ידאג  ולא  בשמחה, וחקותיו מצותיו ישמור

אפשר  אי כי  לאהבה. קודמת בהכרח והיראה שתיהן . על התורה צותה כן ובעבור במעשיו.

האהבה  עמודי שהן וגדולותיו וארחותיו משפטיו תחלה יבין לא  אם  השם את  שיאהב

זה )כמבואר שאמרו (בחלון וכמו למעלה. כמבואר ופרטיהן, היראה יסודות  עצמם הן  והן

ז  לג )ל"קדמונינו פסקא ואתחנן, פרשת  כשהוא "(ספרי, כיצד? יודע  איני  אלהיך'. יי' את  'ואהבת 

מעשיו, מכיר אתה תורה לומד שאתה מתוך לבבך'. על וגו' אשר האלה הדברים 'והיו אומר

העולם והיה שאמר למי אוהב [עכ "ואתה ההכרה ". הן הן  האהבה, עמודי  כי  למדת הא  ל]

כלל. להיות תתכן  לא ושמבלעדיהן  וההשויה,

ÏÚÂ אפשר והירא  ירא , האוהב כי  מיראה. מהעושה כפולה מאהבה, העושה מעלת כי 

כן ואין לב, ובטוב בשמחה שעושה גדולה האהבה ומדרגת  האהבה. למדרגת הגיע שלא

ז  קדמונינו אמרו כמבואר; ""הירא  בספרי  הפרישל מאהבה. ע ׂשה אלהיך'. יי ' את ֲֵ'ואהבת

אמר  ומכופל. כפול שכרו מאהבה העושה מיראה. לעושה מאהבה העושה בין הכתוב

כשהוא  מחבירו. מתירא  כשהוא אדם לך יש תעבוד'. ואותו תירא אלהיך יי ' 'את הכתוב

ע מאהבה. ע ׂשה אתה אלא  לו. והולך מניחו שהעושה "מטריחו מרפא, חכמים ודברי  כ. ֲֵ

לכל  יבוז בוז מאהבה. והעושה לו. והולך יניח גדול לטורח עליו יהיה אם לבדה, מיראה
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" עוד: אמרו הלב. בשמחת הכל ועושה קשה, עבודה ולכל לבבך טורח ""בכל יהיה , שלא

המקום על חלוק ע"לבך ."" מלת  כי  הורו ואמרו:לבבך כ. בנפש . הנטועים  והבינה השכל על "

נפשך " "בכל נפשך " את נוטל הוא  ע"אפילו ."" מלת  כי הורו והמדות .נפשך כ. הדרכים על "

באהבתו. תסבול נפשך את נוטל שאפילו נפשך, בדרכי  תאהבהו כך וכל

ÏÎÂ˙Â" שאמר מאדך לפרש  ובכל נפשך ובכל לבבך שמותבכל שלשה שאמר מה נגד "

מלכותו  על השני, הנעלם . כבודו אמתת  על הראשון, אחד. ה' אלהינו. ה'. שלפניו. בפסוק

מלבדו, עוד שאין  אחדותו על והשלישי , לעולם . לעד ישראל בנפשות  שבחר ביותר, ַעלינו

ועל  ממנו. הכל רע, ועד מטוב התמורות , בחפצו. נעשה ובארץ, בשמים הנעשה ושכל

שהוא  מפני  האמת לאהוב כבודו אמתת בעבור הראשון על לאהבו. צריכין אנו שלשתן 

" אמר זה ועל לבבך אמת . בעבור "בכל השני  ועל באמתו. המשכילים  והבינה השכל שהוא  ,

" אמר עולם , לחיי ומזומנת  לעד העומדת נפשך הנשמה ועל בכל הישראלי. נפש  והוא  " ַ

" אמר וכיוצא, והקנינים  הגוף מאתו, שהכל בעבור מאדך השלישי  הממון"ובכל והוא  ,

האהבה  ושעיקר גמורה. העמדה להם אין והנפש, הממון שאהבת אמרנו וכבר והקנינים.

צפיית ההשכלה. גודל וכפי מציאותו. באמתת  כשישכילו והבינה השכל מן הצומחת  היא

ההתחלפיות מרבית  תבין  המבואר ומן ית'. אליו אהבתנו תרבה כן ההשגה, וזכות  הלב,

אבות למסכת ובפרושנו זו: מצוה קיום בענין ה )בנפשות פירשנו (פרק ,195" אהבה משנת  כל

בדבר  תלויה הללו:שהיא היסודות  פי  על וכו' "

ו חלון 

˙ÂˆÓאמר האלהי. כ)הדבקות י, תדבק "(דברים מדעית"ובו היא גם הזאת והמצוה .

האור  עליו שנאצל ולמי  הקדש  ברוח  המלובש  לדרכי  קרובים  נשגבים  ענינים וכוללת

עליהם אמר לארץ שבאו דעה דור כמו החיים , באור עת כל דבקה שמחשבתם  העליון.

ד) ד, היום"(דברים כולכם  חיים אלהיכם ביי ' הדבקים  ""ואתם  לומר צריך היה לא חיים.

היום כדרך "כולכם ממש. חיים שהם הדבקות  ענין פירש  אבל מדבר. הוא  החיים עם כי  ,

טו) טז , חיים"(משלי המלך פני שיכינו "באור דבר ולנבוני  לב לחכמי היא המצוה ועיקר .

עד  ויראתו השם באהבת טהורות מחשבות ולחשוב העליון, באור להדבק עת  כל עצמם 

חופף  השם  כבוד וכאלו עולם , מחשבת  מכל מתרוממים  ויהיו אמת , מחשבת עליהן  שתגבר

טהור  משכן להיות  לבבם  שהכינו ותלמידיהם  הנביאים דרך וזה הנאצל 196עליהם . לאור

אלהים ורוח  נכון , ורוח קדש , לרוח  מהם  נדיבה, לרוח  מהם  טובה, לרוח  זכו מהם עליהם.

מזה  ותבין מדרגותיהן. כפי לנבואה זכו שבהם  המופלאים ומן  ובדעת, בתבונה בחכמה

לבנון195. 461-464)יין  עמ' תשס"ג  שנת (מהד'

ישרים "196. "מסילת כ"ו)לשון המושכלות (פרק  בין מתהלכת ונפשו באלוהיו, תמיד הדבק הקדוש "אך 
בעולם פה עודנו החיים  בארצות ה' לפני מתהלך  הוא כאילו  לו נחשב הנה ויראתו , בוראו  באהבת האמתיות

כמזבח" כמקדש , כמשכן , נחשב עצמו  הוא כזה איש  והנה הזה.
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" כי כולו. הקהל לכל המצוה ענין  קדשו?שאין במקום יקום  ומי ה' בהר יעלה אם197"מי

השם את  ועובד בתורה והוגה לב בכל השם האוהב אוצרו, היא ה' יראת אשר האיש  לא 

עליו  והתגברו רבות , תבונות  וקבץ החכמה ובמליצות  ה' ביראת ומבין ומשכיל נפשו, בכל

למאד. עד אמת ועליו (ומאי)מחשבת  בה' דבק להיות עצמו להכין  יתחייב זה] [ומפני 

עצמו  האדם שיבדיל ההתבודדות, ענין עצמו והוא  כחו. כפי  אחד כל המצוה, נאמרה

הנפשיות , הכחות  שאר מבין  ובינתו שכלו כח ויתבודד השמש , תחת אשר מכל לעתים 

בדרכי והנבון החכמה, בדרכי  החכם  הנבואה, בדרכי הנביא ה'. בנועם לחזות מרומים  ויעלה

מכל  הלב בהפנות  כי  נפשו. ומצב תארו כפי  אחד כל החסידות. בדרכי  והחסיד התבונה,

נקרא  אז בהם, קשור והוא  אמת , בדרך האלהיים בענינים זולתי יתעסק ולא  המחשבות 

איןדבק " האלהיים, בענינים לבד משוטטים  הלב מחשבות  שכל הנפשי  הדבקות שהיא  "

" של לשונות  כל יתפרשו זו דרך ועל האחרים. בענינים  הקשר נזכריםדביקה להם כשהן "

אמר זה וממין  נפשי. ענין ג )אצל לד, יעקב "(בראשית בת  בדינה נפשו כל "ותדבק פירוש , .

דבר  על עוד חשב ולא  אותה אהבתו מרוב יעקב, בת בדינה משוטטים היו לבו מחשבות 

ב  והשם  אמר"זולתה. יא)ה יג, בית"(ירמיה  כל ואת ישראל בית  כל את  אלי  הדבקתי כן 

ולתפארת ולתהלה ולשם  לעם  לי להיות  יי ' נאם  כמי"יהודה עמהם. עסקי כל כביכול .ְִִ

אמר וכן  ישראל. עם להטיב עסקיו מכל ו)שפונה מ, נפלאותיך "(תהלים  וגו' עשית  רבות 

אלינו  בעבור "ומחשבותיך והמחשבות הנפלאות וכל ובארץ. בשמים  רבות עשית  פירוש  .

וכן כד)ישראל. ב, באשתו "(בראשית  וקרובים"ודבק אבותיו עם לא עמה, יהיה עניניו שכל .

ע דוד המלך אמר לזה. קודם ט)ה"כמו סג , ימינך "(תהלים תמכה בי  אחריך, נפשי ."דבקה

האלהי העזר והוא  ימינך. תמכה בי כי אחריך דבקה היא ורק דבר, מכל פנויה נפשי פירוש 

ממנו ד')שדברנו חלון ה' כמו(חדר לו). יח, תסעדני"(תהלים אמר"וימינך כן  ולפני  (תהלים.

ג ) וכבודך "סג, עוזך זה."לראות על זה מלמדים  והדברים .

˘ÈÂכמו בגוף. גוף דבקות  והוא גופני יא)דבקות  יג, מתני"(ירמיה אל האזור ידבק כאשר

י)"(שמו."איש כג, החרב "ב אל ידו המין"ותדבק והנה ממש. בדבר דבר דבקות והוא  ,

שאמרנו. כמו הנפשות לכל לצוֹות יתכן לא  הנפשי , הדבקות  שהיא  הדבקות מן  הראשון

ז  אבותינו בקבלת בא  כן  ""ועל בספרי, בו?ל ולהדבק במרום לעלות  לאדם  לו אפשר וכי 

נאמר כבר כד)והלא ד, ואמר(דברים  הוא '. אוכלה אש אלהיך יי ' ט)'כי ז , 'כורסייה (דניאל

כאילו  עליך אני ומעלה ובתלמידיהם בחכמים  הדבק אלא דליק'. נור גלגלוהי  נור, די ִֵָשביבין 

ונטלתה  למרום  עעלית דברו כ."" אבל הנפשי. הדבקות ענין מהם  שנעלם תחשוב ואל

ב  השם שיצוה הדבר קושי ראו כי אלהים"בחכמה. מתת  שהיא  הדבקות על ההמון  את  ה

הקודמים : הציווים  כמו אדם  של בידו ואיננה שמו, ולחושבי ה' כ)ליראי  י, יי'"(דברים  את 

תעבוד  אותו תירא . דבקותאלהיך כפשוטו תפרשהו ואם  אדם. כל ביד קיומם שאפשר "

ג197. כד, תהלים
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ב  השם אצל זה יתכן לא ב "גופני, הוא  כי  אפילו "ה. אוכלה, לאש  ונמשל מרום שוכן ה

דליק " נור וגלגלוהי  נור די  שביבין ולכן"כורסיה לגשת ? לבו יערב מי  או לגשת ? יוכל ומי  .

שאעפ  ומעלה "אמרו ובתלמידים  בחכמים  שידבק המצוה וענין ממש . דביקה כפשוטו הוא כ

וכמבואר  אדם , כל ביד ובתלמידים בחכמים  וההדבק בשכינה, נדבק כאלו הכתוב עליו

א')למעלה חלון ט' והם(חדר הטובה, הרוח בעלי  הם הקדושים  החכמים  כי הדבר וטעם  .

יראה  ּבאֹורם מפיהם , חיים  תוכחת ושומע  עמהם  והדבק באמת. אלהיהם  בה' ְָהדבקים 

כן תמצא  מׁשפע ֹו. מעט מוכן  הבלתי יקבל המוכן  שבאמצעות מפורסם דבר וזה ְִִאור.

שבזרוח  מלוטשת מראה כמו היה נאמן, נביא  וקם  בישראל, נפרץ חזון  כשהיה בנבואה

וקבל  הגדול, באורו התלמידים נפשות  על האיר הנביא וכן פנה. לכל תבריק השמש עליה

בשאול  וכן בשמואל. כן  תמצא מעצמו. אליו מוכן היה שלא מה הטוב מן חלק אחד כל

עמהם והתנבא  נביאים בלהקת י-יא)"(שמוכשפגע י, ואלישעא הנביאים  בני  וכן ב,"(מל . ב

ז ג ) אליהו את  לוקח  השם כי  ידעו שיסתתם", העת קרוב כי ודנו משפעם שחסרו לפי ל

ורואה  עמהם ׁשהדבק והנבונים . לב חכמי  עם למעט רב בין  הענין הולך וכן  בארץ. ֵֶַָהמקור

ז  וקדמונינו עליהם. אשר הרוח  מן  עליו יאצל דבריהם  ושומע אמרו"פניהם  יג ,ל (עירובין

הוי"ב) מקמיה חזיתיה ואי מאחוריה. מאיר לר' דחזיתיה משום מחבראי  דחכימנא האי 

טפי בחכמים"מחדדנא  תמיד להדבק התורה שמצות  אמרו ולכן גדולה. עדות  וזו .

ואע בו. וידבק עליהם הנאצל האור מן  קצת  נפשו תקבל ידם  ועל שמהם"ובתלמידים, פ

עצמו  על רוח  משך כאילו כלומר ונטל, למרום עלה כאלו הכתוב עליו מעלה אור, יקבל

צרידה  איש  יועזר בן יוסי הנשיא  האלהי  התנא  אמר זה ועל בעליונים . מחשבתו בדבקות

א) פרק  "(אבות , לחכמים, ועד בית ביתך למסכת"יהי בפירושינו משנתו פרשנו ויפה .

עוד:198אבות . מט)אמרו פסקא עקב, פרשת  מי(ספרי, שתכיר רצונך אומרים , רשומות דורשי

הקב  את  מכיר אתה כך שמתוך הגדה למוד העולם? והיה ע"שאמר בדרכיו, ומדבק כ."ה

ב  השם את שמכיר במי  תתכן  המחשבה דבקת  כי ידי"למדונו על כי  אותו. וירא  ואוהבו ה

ב  השם  בדרכי  נפשו תדבק מן"כן  לאדם  יגיע  השם  והכרת  בעניניהן. מחשבתו ותשוטט  ה

ועל  ולאהבתו, השם לעבודת האדם  לב הממשיכות  הנפלאות בהגדות כשילמד התלמוד.

" צוה תדבק זה שבארנו"ובו  וכמו הגדה בדברי שידבקו ד'), בזה:(חלון ודי  אמת . והכל

ז  חלון

˙ÂˆÓאמר בדרכיו. ט)ההליכה כח, בדרכיו "(דברים מאד "והלכת  רחבה הזאת והמצוה .

והפוכו. דבר מהן  אחד בכל שיש האדם בנפש  הנטועים  הדרכים  וכל המנהגים כל וכוללת

שתי בו שיש  מעשה בדבר כשחולקין בתלמוד, המורגל כלשון כדרכיו. ההלכה שתהיה וצונו

" שאומרים  כפלונידרכים, בכל "הלכה וכן פלוני . שבחר בדרך היא למעשה הלכה כלומר ,

" אמר שקר, ודרך וצדק אמת  דרך דרכים, שתי בהן  שיש  בדרכיו המדות דרכי"והלכת  כי  ,

ד198. משנה א פרק לבנון, 67-72)יין  עמ' תשס"ג  (מהד'
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ב  כדמות"השם  כלומר ית '. כמוהו לעשות צריכין  אנו ולכן  והיושר, הצדק דרכי  הן הן  ה

שבארנו  כמו המקבלים , מצב לעמת והפוכו דבר העליונה בההנהגה רואין  שאנו הפעולות 

ז') חלון ב' לעשות(חדר כח הנבראים  ביד אין  כי עצמן, ההם כמעשים לא אנחנו. נעשה וכן 

לעשותו. האדם ביד אין קטן היותר החלק גם כי  יתחלפו, לא  ובמעט ברב ואפילו כאלה.

ב  הוא  משל דרך ונתן"על בעתו, מטר לתת  רחמיו ומפעולות בשר, כל על ומרחם רחום  ה

ולא  דעים . תמים  מפעלות והן וכיוצא, רוחות  ולהשיב וטללים , גשמים  להוריד לזורע, זרע

במדת שנשתמש צונו אבל האדם. בנפש  הנטועה הרחמים מכח  כאלה פעולות  תסתעפנה

משל  דרך על בנו. הנטועה הרחמים  מכח  המסתעפות  הפעולות  ונעשה כמוהו הרחמים 

ב  שהוא כמו צמאים . ולרוות רעבים ולהׂשביע  ערומים במדת"לכסות  עולמו נוהג ה

כוללת הזאת שהמצוה ולפי רחמיו. כדרכי  ובארץ בשמים  רבות מפעלות  ועושה הרחמים 

חלוף  כפי  ובמעט, ברב קיומה שתתחלף תשכיל בנקל בנפש , הנטועות החכמה נושאי כל

והדעת . והבינה השכל ורוב נתיבותיהן  וגלוי ציוריהן  ובהמׁשל הכחות  במשקלי ְֵֶהנפשות

שנכללין בתורה מפורש נכתבו שלא  והאזהרות הציווין  כל משלמת  היא  הזאת המצוה ולכן

" במאמר בדרכיו כולם וכן "והלכת יב). י, אותו "(דברים  ולאהבה דרכיו בכל וכן "ללכת  (שם.

ה ) תלכו "יג, אלהיכם  יי' וכן"אחרי  כב). יא, בו "(שם  ולדבקה דרכיו בכל מצות"ללכת  וזהו .

ע עניניו כל ולעשות  הנכבדים, הציורים והמׁשל הלבבות, וכבר "חובת האלו. הדרכים  פ ְְֵֶ

אם וכח כח בכל וכן ספורות. בלי והן בראשית, מעשה כל כחות כוללת שהנפש אמרנו

עליהן לצות הכתוב פרטן  ולא  סכלות. בדרך ילך לא, ואם  חכמה. בארח ה' בדרך ילך יזכה

האדם מדעת  הנפלאים  הרבים  הדרכים על כולו הקהל לצות  יתכן  שלא לפי בפירוש ,

לא  גם  שכנגדו. ציור ימשול הרוב על וכן כלל. כזה ציור בנפשו ימצא לא  שכמעט  הפשוט,

" ואמר הכתוב סתם ולכן שיתבאר. וכמו לא, או נכונה בדרך הולך אם בדרכיו יבין  ."והלכת  ַָ

ובינתו. שכלו וכפי ציוריו משקלי  וכפי  לו, שנודעו בדרכים המצוה לקיים  אחד כל ויכול

ע יקיימנה ממנו מצות"והגדול פרטי והנה זה. חדר בתחלת שבארנו וכמו כולם . וכן דרכו, פ

כפי אדם בני בהם  ומתחלפים מספר להם אין מהם , המסתעפים והמעשים הלבבות חובת 

ללכת חייב אינו זה, מצב על שהוא נפש  בעל בו ללכת  שחייב הדרך כי  נפשותיהן . מצבי

שבארנו כמו אחרת , נפש בעל ח')בו חלון ד' והחקים(חדר המצוֹות  למספר דומים  ואינן

למעלה כמבואר כולו, הקהל נתחייבו שבהן  בתורה יב)הכתובים חלון ח' פרשנו (חדר וכבר .

אע וכן אדם. משום הנמנעות בסוג  ואינן ישר במשקל כמעט "שהן והפוכו, דבר בהן שיש פ

והלבישות הבגדים ובעניני המאכלים, בעניני  כמו בגויה. הפועלות בכחות נתלים  כולם

יושר  הם  הדרכים אבל וכיוצא . ובממון ובתבואות  בשדות  ובקנינים  והשביתות , והמנוחות 

" במאמר כלל דרך על נצטוינו ועליהן במדות , הפועלות  בכחות  בדרכיו המשפט ."והלכת 

" כמו מעטים . רק מעניניהם  התורה פרטה לא תטור ולכן  לא תקום ""לא את, תשנא לא

בלבבך  ""אחיך תחמוד , ""לא תתאוה , כל "ולא בהן נתחייבו בלבד והמפורשין  וכיוצא . ,

התורה  כי  האלו! המצוֹות מסדר רואין אנו התבונה מן  וכמה כגדול. כקטן גמור חיוב הקהל

שלום ולעשות  זה עם זה אדם  בני של ומתן  ומשא  המדיני לקבוץ להועיל שמגמתה בעבור
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גם הניחה ולא  בפירוש . עליהן וצותה הלבבות חובת שהן המצוֹות  מקצת  פירשה בעולם ,

" מאמר בכלל וכלולות  סתומות בדרכיו אלה מאלו "והלכת מצוה קיום  תעדר שאם  לפי .

עליהן ההעברה מן  מסתבב היה בנקל שבהן, והקטנים  ההמון  מן מיחידים  רק המפורשות

שצוה  ואחר בפירוש . כולו הקהל עליהן נצטוו ולכן  כולו, הקבוץ בתוך וההׁשחת  ְֵֶהפזור

לפי בפעולותיהן. הרעות התכונות שאר שיסבבו וההפסד הנזק על לחוש אין שוב עליהן,

אנו  כבר לזולתן, הפסד שיסבבו מה לומר רצוני ידיהן , על שיסובבו הרעות שהפעולות

בתורה. המפורשים  הלאוין מקצת ידי על מעשותן  מוזהרים 

ÏÚÂ רעה שיסבב או  יהיה לזולתו, לסבב ממנו אחד שיוכל הרעות שכל תדע  כלל דרך

עבדו  שדהו ביתו ורעיו קרוביו חלציו ויוצאי  אשתו זה ובכלל לקניניו; או לגופו או לנפשו

כי התבונן בפירוש . נזהרנו כולם  ועל המטלטלין. ויתר וזהבו כספו וחמורו שורו ואמתו

" מפורשין לאוין עליו באו בגופו, לזולתינו מהרע תרצח להמנע ""לא  להכותו , יוסיף ,"פן  ֵֵַָ

רעך " דם  על תעמוד ""לא  בעמיך , רכיל תלך ""לא תטור , ולא  תקום  ודומיהן"לא אלו ובכל .

להמנע וכן בגופו. לזולתינו להרע  שנוכל מה וכל וחבלות  הכאות  רעות מיני כל כלולים 

ע לעבוד אחינו המסית בפירוש נזהרנו הנה בנפשו. לזולתינו אזהרה "מהרע  זה ובכלל ז.

הדעת והמבלבלים  הנפש המשחיתים זרות  ודעות רעים למעשים הסתות  מיני כל על

ה  כדרך באדם . פניהם"הנטועה נגד והנבונים בעיניהם כמו חכמים ומנאציו. ה' משנאי "

יח) יב, חרב "(משלי כמדקרות בוטה להמנעיש  וכן זה. לספר בפתיחתנו ובארנוהו וגו'. "

" ופרט . פרט כל על לאו בא בקניניו, לזולתינו תנאף להרע  ""לא  תגנוב . ""לא  תענה . לא 

שקר  עד ""ברעך תגזול . ""לא תשקרו . ולא תכחשו ""ולא תחמוד . ""לא  תתאוה . ""ולא  לא .

""תעשוק  שכיר . פעולת  תלין  הפסד "לא  גורם מאלה אחת על שההעברה ולפי בהן . וכיוצא  .

הכללי , ההׁשחת  תגרום  גדולה, רעה ממנה שתסובב אפשר שבהם  מהקטנה וגם ְֵֶהקבוץ.

על  התורה הזהירה לא שאם  וראה! בדבר ּבין  בפירוש. דבר כל על להזהיר התורה ִהוצרכה

" במאמר סתום הענין והניחה בדרכיו הנקימה היה "והלכת להנקם, שבטבעו הסכל הנה ,

על  שבארנו כמו עמו שהרע ממי  שינקם הדבר נכון בינתו דרך כפי כי  לעצמו. הדבר מתיר

ב')נכון  חלון ו' בביתו,(חדר אש  ומצית בסתר הולך היה רעה, עמו עושה חבירו וכשהיה .

אלהים פחד בלי יום , יום לחברו אחד כל עושה היה וכן רואה. ואין  וביקבו בגרנו או בקמתו

שאין רבות פעמים  שאמרנו וכמו ה' בעיני  דרכי  נכון  לאמר בלבבו יתברך כי מורא . ובלי

החכם שאמר וכמו הדעת מופתי החכמה דרכי ב)על כא, בעיניו "(משלי ישר איש  דרך ."כל

כולו "וע לההמון בפירוש להזהיר התורה הוצרכה ולכן  כולו. בקהל ההׁשחת  יהיה לסוף כן  ְֵֶי

עליה  שהזהיר לולי  כי  בלב. הנטירה על זה מטעם  להזהיר והוסיפה עמינו! לבני  מהנקם

ב  השם  ויודע בלבו. המשטמה נוטר אחד כל היה שע"בפירוש, כשתהיה "ה לבסוף ינקם כן י

מהנקם . להשתמר לרוחו מעצר יהיה ולא  בלב המשטמה ציור כשיתחזק או בידו, היכולת 

התקלה  גורמת היתה בפירוש , עליה התורה הזהירה לא  אם  בלב, השנאה זה ובכלל

אמנון  עם אבשלום כמו ורצח . דם מדנים ותעורר בלב כשתתגבר כב)"(שמוהאמורה יג , ,ב
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כמעט  ממנו. שקרה מה וראה הספור באותו התבונן  לדורות . זה מעשה נכתב לחנם לא 

גדולות ,"שע תקלות  לידי ובאו באלו אלו נלחמו הקהל. בכל ההשחתה גברה כן  כמו 199י 

ב)ששנינו ד, עבירה "(אבות  גוררת ."עבירה

ÌÈ˘ÚÓ‰Âידועות באזהרות  בחרה ולמה התורה משפטי יושר על נאמנים עדים  האלו

עליהן הזהירה ולא האחרים  את ועזבה כולו, הקהל לכל עליהן  להזהיר המדות  בדרכי

מן להתקיים צריכין הן עליהן  שצותה אותן כי  בדרכיו. והלכת  סתום במאמר רק בפירוש 

על הזהיר וכן והקטן. יז)הגדול יט, בלבבך "(ויקרא אחיך את תשנא בעבור לא  בפירוש , "

היינו  אולי  הזאת האזהרה התורה הודיעה לא  שאם זולתו. לנפש ממנו שתסתבב הרעה

עבירות ועובר מקולקלים כשמעשיו או עמנו, ּכׁשהרע בלבבנו אחינו לשנוא  לעצמנו ְֵֶַמתירין

רעה  לו עושים  אנו שאין  עוד כל בלב לשנאו לנו שראוי לחשוב טעינו כי  הרעה. בתאותו

ה'. בעיני  זה דרך יתכן  שלא  התורה הודיעה ולכן  בפירוש , נזהרנו זה על [רק] כי בפועל,

גורמת"שאע הלב שנאת כי לנפשו. רעה מזה יסתבב ובקניניו בגופו רעה לו נגרום שלא פ

נאמר בלב אמנון  את שבשנאתו אבשלום , על שהעיד וכמו לשלום עמו נדבר ב "(שמושלא 

כב) אבשלום"יג, שנא  כי טוב ועד למרע אמנון  עם אבשלום  דבר וע"ולא  נוכיחהו ". לא  כן י

מפשעיו  ירחק נוכיחהו אם  ואולי עליהן . ינחם ולא בפשעיו תמיד וישאר ואולתו, פשעיו על

" כשהזהיר ולכן  משחת. נפשו ונציל מהן בלבבך וישוב אחיך את  תשנא "לא לו סמך הוכח "

כמוך  לרעך ואהבת  עמיתך, את  האהבה "תוכיח  ומצות  התוכחה מצות שיתבארו וכמו .

פשעיו  לו לברר טוב הלב שנאת  שתחת לומר שרצונו הפסוק, ענין  תבין ומדברנו זה. בחדר

דוד שאמר וכמו מהן. להשיבו לבו על ולדבר טו)וחטאתיו נא, פושעים"(תהלים אלמדה

ישובו  אליך וחטאים הנטירה "דרכיך ועל הנקימה על בפירוש להזהיר שהוצרך למדת  הא .

כלל. רעה בהן  שאין וחושבים  מסכלים ההמון היו האזהרות  לולי  כי  שבלב. השנאה ועל

להזהיר  שהוצרך וכמו כולו. הכלל והשחתת  תקלות המסבבים גדולות  רעות  הן  ושלשתן 

טועים ההמון  היו עליהן הזהיר לא  שאם  והחמדה. התאוה על הזהיר כך אלו, שלשה על

למעלה  המבואר מן זה ותבין  ולהתאוות . לחמוד לעצמן  מתירין והיו רעה בהם  שאין לחשוב

ט') חלון ט' ובתחבולות(חדר בדברים  חבירו המפתה על היא החמדה שאזהרות שאמרנו

כספו, במיטב הדבר אותו משלם  שהחומד ולפי עליהן . שחמד החמודים קניניו לו שימכור

מציעא בבא בתלמוד שבא וכמו כלל. רע בזה עושה שאינו חושב ב)היה "(ה, תחמוד . "לא 

" להו לאינשי משמע דמי  ."בלא 

ÔÎÂשאמרנו וכמו החמדה בעבור ההתאוות  ט)אסר חלון ט על כ (חדר שהזהיר מו

הנטירה  מן  שיוצאין  כמו גדולות, תקלות יוצאין אלו משתי וגם הנקימה. בעבור הנטירה

איש 199. אלף עשרים אז נהרגו  אבשלום ז)במלחמת יח, לשנאת .(שמו"ב זה מעשה רבינו  משייך כיצד וצ "ע
גשור  מדינת אל  לברוח והצטרך לאמנון, אבשלום הרג  אח"כ  כי לומר צריך אלא שם(פלשתים)אמנון ? ושהה 

שנים  לח)שלוש  יג, מישראל (שמו "ב ונהרגו  באביו  למרוד בא ואח"כ  ומתכונותיהם, ממעשיהם שם  ולמד .
עבירה. גוררת עבירה והרי כנ "ל .



הראשון  הבית  - נעול גן 274

ג  ונכתב במדת"והנקימה. ההשתמשות  ומר רע מה ללמדנו סיפור-ענין הקדש  בכתבי  כ

הכתוב  שהודיע היזרעאלי . נבות עם אחאב מעשה והוא סכלות, בדרך והחמדה התאוה

לו ואמר נבות , כרם אחאב וחמד ב)"(מל שהתאוה כא, ירק "א לגן לי ויהי  כרמך את  לי  תנה

כסף  לך אתנה בעיניך טוב אם  ממנו. טוב כרם תחתיו לך ואתנה ביתי אצל  קרוב הוא  כי

זה  עדי"מחיר עליו ושהעידו נבות , דם שפיכת ממנו נתגלגל לעשותו, נבות אבה וכשלא .

אחאב, בערך זרוע  בעל נבות  היה שאם תבין ובנקל אחאב. דם  הכלבים  ושלקקו שקר,

ולכן כולו. הקבוץ והׁשחת  קשות  מלחמות מזה מסתבב היה עוד הנזכרות  הרעות  ְְֵֶמלבד

כשאנו  עליהן התורה שהזהירה הרעות  שהמדות  להודיע  לדורות , האלו המעשיות נכתבו

גדולות . רעות נובע  מׁשחת מקור כמו הם  התורה כדעת  שלא  בהן  ְָָמשתמשין 

ÔÎÂשיחת כמו ההמון, בעיני קלה שהיא לפי הרע . ולשון  הרכילות  על בפירוש הזהירה

גמור. להיתר בעיניהם נחשב היה כמעט  עליהן האזהרה ולולי משתאות, ובתי  קרנות יושבי

ז  קדמונינו שאמרו וכמו מזה. היוצאת  הגדולה התקלה ידוע ב)ל"וכבר טו, לשון"ש(ערכין

ע כנגד שקולה דמים"הרע ושפיכת  עריות  גלוי  מדברינו "ז שלשה. הורגת הרע  לשון  ואמרו .

כי מפני הוא  בפירוש, עליהן  התורה שהזהירה הלב במדות התלויות  האזהרות שכל תלמד

עליהן , שהוזהרנו ממה אחת ושמכל ענינם. מסכלים  העם היו הדבר חומר שפירוש לולי

ענינן עליהן , שהזהירה הדברים  כל וכן  כולו. הקבוץ הׁשחת  לפעמים  תסתבב עליהן  ְֵֶבעברינו

וענין השנאה וענין  הנקימה וענין  הנטירה ענין  יודעים  כולם כי  ההמון . לכל ומפורסם גלוי 

מושל  מהן  אחת  ציור בהיות  נפשו להטעות ממנו אחד יוכל ולא החמדה. וענין  התאוה

על  שמעביר בנפשו מדמה הנוטר או הנוקם  שיהיה עד ציורו. נעדר שהוא  לחשוב בלבו

שידמה  או שאוהבו, או שונאו שאיננו בלב, רעהו השונא שידמה או לחברו, ומוחל מדתו

כן שהדבר ובעבור אפשר. אי זה כל כי הדבר; באותו רוצה נפשו שאין והחומד המתאוה

האחרות הרעות המדות כל כן שאין  מה עליהן. מוזהרין  ההמון כל שיהיו ראוי  היה הוא ,

הקדש ,"אע בכתבי  תועבות המתוארים והעקשות  הגאוה כמו גדולות , תועבות הן שרובן  פ

למעלה עליהן לדבר שהארכנו ז-ח)וכמו חלונות  ד ותמצא (חדר ודומיהן , והכעס הקנאה וכן

עליהן באו לא זאת  בכל מהן . להשתמר האדם  את  בתוכחותיהם שהזהירו הנביאים בספרי 

" במאמר וכלולים סתומים  הענינים  אלו כל הניחה אלא  בתורה, מפורשין והלכתלאוין 

וחושבים"בדרכיו  בנפשם מוטעים בעליהן וכל מהן  להשתמר הנפשות כל בכח  שאין לפי  .

המשתמשים בעליהן  וכן לפנינו. שיתבאר וכמו האלו, הרעות  ממדות  וטהורים  זכים שהן 

ידיהן שעל לחוש  אין  כן ועל זולתן . נפשות  לא  חובלים , הם נפשותיהם  את  לרעה, בהם

כולו. הקבוץ ישחת 

Ô˙‡Âמפורש ובנבואה הלב. גבה וכן הגאון, וכן  רעה הגאוה הזה הענין להבין משל לך

למעלה וכמבואר גדולות  תועבות  שם)שהן  והמגביה (שם  והמתגאה בעצמן , עומדין אבל .

ומבקש הכבוד אחר רודף שהוא  לומר? תוכל מה זולתו. חובל אינו אבל נפשו משחית  לבו

ויהיה  עליו ילעיגו והטובים  החכמים  רעיו הנה מכולם ? גדול הוא  ובלבו זולתו על להשתרר
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הזהיר  כבר רעה? אתם ויעשה מהם  ינקם  אליו, ישמעו לא  אם  לומר תוכל מה לקלון.

יז) יט, בלבבך "(ויקרא אחיך את תשנא  יח)."לא כל (יט, זה ובכלל תטור. ולא  תקום  לא 

המשפט. כדרך לא  ושנאה נקמה בדרך שהוא  ענין200מה והוא מאד. רעה הקנאה וכן 

בעצמה. עומדת אבל כדרך201מפורסם בשרו, את אוכל המקנא ל)כי  יד, ורקב "(משלי

קנאה  כבר "עצמות רעתו? וידרוש  בלבבו רעהו ישנא מקנא  שהוא שלפי לומר תוכל מזה .

" תשנא נאמר נאמר"לא כבר בו שמקנא  הדבר יקח  בקנאתו ואם יא). יט, לא "(ויקרא

יג )"תגנובו  תגזול "(יט, בחובתולא התלויות  האזהרות כל דבר של כללו בזה. וכיוצא  "

ואולם הקהל. או המדינה הׁשחת בעצמותן אין  לאזהרה, בתורה מפורשין  שאינן ְֵֶהלב

ה  במקצת נכלל מהן המסובב "ההׁשחת והן  המפורשות . תשנא אזהרות  ""לא  תקום. לא  ְֵֶ

תטור  ""ולא וכן תגנוב . ""לא  תגזול . ""לא תכחש. ""לא  תחמוד . ""לא  תתאוה . וכן"ולא  .

ההפוכות במחשבותיו מתעתע הלב עקש  כי בעצמה. עומדת אבל מאד, רעה העקשות

ועי מעשיו, ועל ה' על רעה מחשבת  וחושב הדעת  עצמו "משקול ומתעב נפשו משחית כ

ב  השם ודיעותיו "לפני  הנשחתים במאמריו זולתו נפשות גם  שישחית לומר תוכל מה ה.

לע אחינו מהסית הזהרנו כבר זה על והנה הכוזבות"המעוקשות? הדיעות לאחת  או ז

למעלה. שבארנו וכמו והנשחתות ,

‰˙‡Â הניחה והנשארים  הלבבות, חובת  מקצת על התורה הזהירה למה תשאל אם

ואע כולם  פירשה לא  ולמה בעצמה "סתומים ? עומדת מהן אחת  מכל המסובבת שהרעה פי 

ואיש איש  לכל עליהן התורה תזהיר לא  זה בעבור וכי אדם? מבני  לזולתו יוצאה ואינה

" ויאמר הרעות ; התכונות  בגלולי  נפשו יתעב שלא  ישראל תקנא מבני ""אל תהיה . אל

לב  ""גבה עקש. תהיה שהזהירה "אל וכמו בספריהם, הנביאים שעשו כמו בזה וכיוצא .

" הגוף, מעשה זה על דבר תאכל ו לא  זה "" מלבוש תלבוש  אע"לא  שאין", ענינים שהן  פי

ב  השם  שראה דע לזולתו? מהן מסתעף בחובות"רעה רבות  אזהרות  ירבה שאם  ה

כל  על תעשה בלא  עוברין  היו ואם רגע. ובכל עת בכל עליהם ההמון יעברו הלבבות,

ב  והשם פשעיהם . יכבדו כבד כמשא בריותיו."אחת , של במיתתן  חפץ ואינו וישר צדיק ה

השכל  קצרי  וההמון הנפש  חלושי  מהן  שישתמרו אפשר אי המדות  דרכי שרוב תדע  כי

הרעה  בתכונה שקוע שהוא  עצמו הנפש  מבעל שנעלם  למעלה שאמרנו וכמו והבינה,

שני שהן מדות  שתי למשל נקח  הענין  ולברר עליהן. להזהיר דרך אין ולכן עליה, שהוזהר

הענוה  היא השני  בקצה לה והפוכה לרעה. הא ' הקצה שהיא  הגאווה היא  האחת קצוות ,

" לומר בפירוש עליה מזהיר היה ואם לב הטובה. גבה תהיה "לא  או גאה " תהיה ,"לא 

" ואומר בפירוש הענוה על מצוה ענו והיה בעל "והיית הנפש  חלוש שיוכל תאמר האם  .

גדולה  דעה צריך זה לדעת כי  כן , הדבר אין  מחטאתו? ויסור לב גבה בו שיש  לדעת הגאוה

מאד. רחבה ובינה

להיות 200. הראוי  כדרך  לא כלומר

בו201. שמתקנא לזה ולא המקנא, האדם  לזה מזיקה כלומר 



הראשון  הבית  - נעול גן 276

Ì¯ËÂוהן והגאון. הלב מגבה ההפוך [היא ] שהענוה והוא  נכבד, ענין  אודיעך אפרש

לטובה. השני הקצה והענוה לרעה. האחד הקצה הוא  לב גבה ביותר. הרחוקות קצות שתי

המדות בעלי שחשבו  כמו מזו,202לא  זו הרחוקות  קצות  שתי הם  הרוח ושפלות  לב גבה כי 

כן . הדבר אין הענוה. מן יקרה הרוח  שפלות  מדת שיטתם ולפי  אמצעי . דרך ביניהן  והענוה

היא  אבל פרטית, מדה הרוח  שפלות  אין  גם כלל, הגאוה נגד הרוח  שפלות  ענין  אין  כי

מ  הפוכה והיא  כולם  המדות  רוח "כוללת ג גבה שכוללת  הענוה "" אבל בכללם. המדות כ

משה  כי  [לזה] וראייה במאד. ממנה יקרה והענוה הגאוה. מן השני  וקצה פרטית מדה היא

ואמר בענוה רק נשתבח  לא ג )אדוננו יב, מאד "(במדבר ענו משה שפלות"והאיש  היתה ואם  .

ב  השם  גם בו. לתארו ראוי  היה הענוה מן  יקרה כמו"הרוח  בענוה מתואר לו)ה יח, (תהלים

תרבני" ""וענותך מליצת לסמוך וחלילה רוח . בכל שפלות כן  תמצא לא  השם. אצל " ָ

אצל  גם  להכתב ראויה הזאת המליצה היתה גדולה, ענוה רוח שפלות היה ואם  המקרא.

ב  מענינם"השם הרוח  שפלות ואין הקצות. שתי  הן והענוה שהגאוה כדברנו והאמת ה.

יבנה איש לויטס ר' ובמשנת  ד)כלל. ד, "(אבות  רוח שאמר שפל הוי מאד בארנו מאד "

להציע203ענינו. רק להאריך הכונה אין פה אבל שם . כתבנו ברורים  ודברים תמצאנו. ושם 

" מדת  היא  והענוה הגאוה בין  האמצעי הדרך כי ואודיעך כונתינו. להשלמת  ."אמתכללים 

יתואר  כן בעבור לא ענו שאיננו ומי ענו, יתואר כן בעבור לא מתגאה, שאיננו מי כי

למעלה שבארנו וכמו פרטי , כח אחד כל אבל יא)מתגאה. חלון ה ' בקצרה (חדר אפרש ועתה .

על  ולצוֹותם  הגאוה, על ההמון להזהיר נכון  שאין יתברר ואז הענוה. וענין  הגאוה ענין 

אמרנו כבר ב')הענוה. חלון ד' נפש(חדר יש  אצילותן. מתחלת בכחותיהן  נבדלות שהנפשות 

ומעשה  והרעים הטובים הציורים המ ׁשל לענין  וכן סגולותיה. בעבור אחרת  מנפש ְֵֶיקרה

ובלי העדפה בלי  צדק במשקל נפשו כבוד לדעת  לאדם אפשר היה ואילו וכיוצא. המצוֹות

" במחשבת לבו מדריך והיה מה "אמתמחסור, כפי זולתו וערך שהוא  מה כי  ערכו לחשוב ,

הוא  ואם  ולרב; לאדון  לשופט לו וישימהו עליו יעלהו ממנו גדול שחברו יראה ואם  שהוא.

מח  עליו גדול אדון הוא  שיהיה ממנו חברו ישאל אם  אלא לאדון . עצמו על ישימהו לא ברו

אדון להיות ראוי  שהוא  לו שנתברר בעבור אליו, ויתרצה לו ישמע אמת , בדרך להדריכו

מחשבותיו  כי  כן ! לומר חלילה ומתועב. לב גבה נקרא היה לא אז בזה. כיוצא  כל וכן לו,

פלוני מערך גבוה שהוא ערכו יודע  שהוא כמו כי  מזה. יוצא תקלה ואין אמת , בדרך ומעשיו

שהוא  פלוני  מערך קטן  שערכו יודע  כן בעבורו, ורצונו דעתו יבטל ולא  ממנו, למטה שהוא

והחכמים השופטים  ודברי  התורה למשפטי נכנע שיהיה שכן  וכל מפניו. ויכנע  ממנו, נכבד

ובינתו  שכלו כח לשקול יוכל היה אם  דבר בכל וכן ממנו. נכבדים הם כי באמונה שקבלו

מכחותיו, חלושות  שקצתן רואה והיה הנפשות, בשאר הנטועים  הכחות אלו משקל נגד

עצומות העצומים204וקצתן נגד ומבטלם  ממנו, החלושים  נגד דבריו מעמיד והיה מהן,

רוח"202. שפל  הוי  מאד "מאד ד פרק  אבות רמב"ם, דברי עיין 

.203282-286 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 

חזקות 204.
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בנו. הנטוע והאמת  הצדק מדת  זהו אבל ורעה, עקשות דרך ולא  תקלה זה בכל ואין  ממנו.

באמת משקלם  ואין הכחות , משקלי עליו לשקול משפט  ומאזני פלס  לנו שאין לפי  אבל

האורב  כי  קרוב, המכשול כי הדעת . אומד על לסמוך טוב אין  ית ', הכל ליוצר זולתי  נודע 

בשקר, זולתו על אדם לב המגביה בנו הנטוע  והגובה הגאוה כח  והוא הנפש . בסתר יושב

כח  ציור ובהצטייר המתגאה. מערך מאד גדול שערכו ממי  גם  נכבד שהוא לעיניו ומדמה

כל  על בעליו ולהעלות  להגביה דרכו כי  כולו. הנפש בנין לכלות רעל סף כמו הוא בלב זה

ה  עמוד הוא הזה הכח  שקר. בארח  והכל פניהם"ענין, נגד והנבונים בעיניהם  ."חכמים 

יא) כח, עשיר "(משלי איש  בעיניו טז)."חכם כו , בעיניו "(משלי עצל הגאוה "חכם  משרש כולם .

בכזב. והאמין בדעת משקר מהן  אחד היה לא הלב וגבהות  הגאוה מעשה כח לולי כי יצמחו

ציור  בו שאין  שהפתי עד האדם , דעת  שקול ונגד להפליא עד הזה הרע הכח מעשה כי

ה  על ילעג הוא  גם  בעיניו "גאוה, והנבון זה חכם ועל ופחזותיו. שקריו דבריו כשישמע  "

וכמו תועבה, שהגאוה הנביאים  ממנה (שדה )אמרו המעט ואפילו והעונות, החטאים [שאר]

למעלה ז')כמבואר חלון ג ' "(חדר לב מפסוק גבה שהוא."כל בכל אוסרת  הזאת  המדה כי .

שפל  תמיד שיהיה לאדם ראוי ולכן מתועב. הוא הרי ובשקר בגאוה לבו  אדם  שיגביה מיד

יחשוב  המצוֹות, מעשה עושה ושאינו כמוהו, בתורה עוסק שאינו חברו יראה ואם  בעיניו.

כשמש לו ברור אינו אם  והבינה, השכל לעניין  וכן אחרים . בענינים  ממנו טוב הוא  אולי 

שלא  כדי והכל יותר. ולמבין למשכיל זולתו יחשוב מספק מאחר, יותר ומשכיל מבין  ִֵָשהוא

נוהג  הוא  הרי  כן עושה ואם  הלב. ומגאות  בשקר גדולה לעצמו שיחשוב גאוה, לידי  יבוא

האמת . ובמדת  הצדק במדת

Ï·‡" יתואר כן  בעבור כמו "ענו לא  כי  הגאוה. מן והפוכה נוספת  כח הענוה כי  .

כמו  והעבירות  החטאים  כל מזה ויסתעפו שהיא, ממה יותר האדם מעלת  תעלה שהגאוה

חלילה, שקר בארח לא באמת. שהיא ממה בעיניו האדם מעלת  תשפיל הענוה כן  שבארנו,

ויקרים חשובים בעיניו זולתו כל הזאת , המדה בעל בעיני  כי הטוב. ובמדת דעת בדרך אבל

אע ירחם"כמוהו. טוב, בלב עלבון יסבול מאד, מהם ומעולה רם  הוא כי  יודע  שלבו פי 

וכשתצטייר  מאד, נפלאה הזאת והמדה וריבם . טרחם משאם ישא האומללים , על ויחון

העליונות המעלות  ולכל הקדש  לרוח  ומשכן אוצר בית כמו תהיה בנפש, ידוע  במשקל

אלהים לרוח  אוצר הענוה כן  לחכמה, אוצר שהיראה וכמו אלהים . ושרי קדש שרי  שהשיגו

ע משה אדוננו והנה ואמר"והנבואה. האדמה. פני על אשר האדם  מכל ענו היה (שמותה

ז) עלינו "טז , תלינו כי  מה ואמר"ונחנו לב). לב, אשר "(שמות מספרך נא מחני אין  ואם

ע"כתבת משה אדוננו שהיה דעתך על היעלה איש". ומעלתו? נפשו כבוד לדעת מס ּכל ְֵַה

איש ומים. לחם בלי  יום  מ' בהר עמד אשר איש האלהים. שם אשר הערפל אל נגש  אשר

העולמים מאדון  בקש אשר איש ובמופתים . באותות  גדולים  מלכים לפני  התיצב אשר

דרכיך " את נא  ""הודיעני  כבודך , את  נא ענו "הראני היה זאת ובכל מעלתו. ידע  הוא אבל .

שנאמר בנבואה כמוהו היה לא בענוה, כמוהו היה שלא  י)ולפי  לד, נביא "(דברים  קם ולא 
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כמשה  בישראל ע"עוד משה אדוננו לתפארת  הזאת  המדה התורה זכרה כן ובעבור ה ".

כמשה  האלה שהגדולים רואה הנך לנביאים. אב להיות  בו בחר אשר ה' צדיק כי להורותנו

כי מעלתם, יודעים היו וחבריהם  חכמיםודוד ה', עם על נגידים והיו ה', רוח עליהם  נחה

היה  זה כל ועם  דורם. בני  מכל יותר בהם שהתעצמו הנפלאות  בסגולות וכיוצא  ונבונים 

הענוה  ציור בם  היות בעבור שבישראל. הקטן לב אל ובהתנשאות, ברום שוה לבבם

קטן חלק ישיג אלף מני  אחד כי  אדם . מבני להמון  זו מדה על לצות יתכן  ולא  הגדולה.

שלמה אמר וכן  הקדש. לרוח קרוב בנפש  ענוה ציור גלוי כי  לג )ממנה. טו , ולפני"(משלי

ענוה  קדמונינו "כבוד אמרו וכן  הענוה. ציור [בא ] לה וקודם הקדש, הרוח על כבוד ומלת .

ב)"(על"ז  כ, דף הקדש"ז  רוח לידי מביאה הגאוה."ענוה על באזהרה לצותם יתכן  לא  וכן  .

ממנו  הנשא  על ושנאתו מעקל, משפט  ישפוט  הכזב והדמיון בלבו, מוטעה מתגאה כל כי

לו  חושב כי מתגאה. איננו ובלבו מזה? להזהר שיוכל עד מתגאה שהוא ידע  ובמה באמת.

במאמר  הגאוה על והאזהרה הענוה על המצוה נמסרו אבל הזאת. התהלה יאה ולו נאה

" בדרכיו סתום דרך "והלכת וההענוה תועבה, שהגאוה לו יודע מיד ה', בדרכי והמבין .

ב  השם  ביען ה' דרך הוא כי  ומטה."הקודש. מעלה יצורי מכל תכלה ללא  ורם נשגב ה

קמיה " חשיבין  העליונים205."ּוכלא  ליצוריו מכבודו וחולק בחסד מנהיגם  זה כל ועם  ְָ

ודם . לבשר מלכות וחולק מלך, נקרא הוא  חכמה 206והתחתונים. וחולק חכם , נקרא הוא 

ודם . לבשר לבשר 207ותבונה למלחמה ועצה גבורה וחולק מלחמה, ואיש גבור נקרא הוא

סולח  בתשובה, ומקרבם אפו מאריך כביכול, הבריות  עלבון  סובל וכן  דבר. בכל וכן  ודם.

והעניים. הדכים  ועל האמללים על וחנון  רחום טו)לעונותיהם, נז , וקדוש"(ישעיה מרום 

רוח  ושפל דכא ואת דוד"אשכון שאמר וכמו העליונה. הענוה מדרכי אלה כל יח,. (תהלים

תרבני"לו) ורבנות"וענותך ומלכות  גדולה האדם יבקש איך ענוה, השם שמדת לולי  כי . ָ

טוב  רוח בו ויש  נפשו, גאון להשפיל השם יראת  בו שיש  ומי למעלה. וכמבואר מלפניו?

ללכת יתחייב השם, דרכי בסוד להבין הלב בינת בו ויש  הקדושה, הענוה ציור לגלות 

" כתוב שכן  הענוה. בדרכיו במדת  ידעת"והלכת  וכבר יוכל. לא  מאלו אחת  שחסר ומי  .

הטובה  הרוח  ומעלת למעלה, שציירנוה כפי השם  יראת מעלת כולל אדם למצוא יקר כמה

המצוה  ענין  ולכן האלו. העמוקים בענינים  הלב בינת  מעלת  וכן  למעלה, עליה שדברנו כמו

" סתום בלשון נכתבו אלו בכמו בדרכיו והאזהרה ומי"והלכת כדרכו. הדרכים יבין  והמבין  .

בהן: ללכת יוכל לא  מבין שאינו

ח  חלון

‰È‡¯תורה אמרה המלך. מפרשת יח-כ)לדבר יז , התורה "(דברים  משנה את  לו וכתב

ליראה  ילמד למען חייו ימי כל בו וקרא עמו והיתה הלוים. הכהנים  מלפני ספר על הזאת 

ע"ב 205. יא ח"א זהר  לב; ד, דניאל עיין 

ליראיו"206. מכבודו חלק  אשר וכו ' "ברוך  מלך  ראיית על שמברכים הברכה נוסח ב)כך  נח, (ברכות

ליראיו"207. מחכמתו  חלק אשר וכו ' "ברוך מופלג חכם  ראיית על  שמברכים הברכה נוסח ב)כך נח, (ברכות
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רום לבלתי לעשותם. האלה החקים  ואת הזאת  התורה דברי כל את  לשמור אלהיו יי ' את 

ובניו  הוא ממלכתו על ימים יאריך למען ושמאל ימין  המצוה מן סור ולבלתי מאחיו  לבבו

ישראל  את"בקרב שיכתוב אמר האלו. המליצות וחתומים  סתומים  כי וראה עיניך פקח .

" זה מה הזאת . התורה ""משנה משנה אמר לא ולמה הזאת? התורה היו "את  למלך כי ?

כמו  עמו. והיוצאת הנכנסת ואחת גנזיו. בבית המונחת אחת שלמות . תורות ספרי שני

הנאמנה אבותינו בקבלת  ב)שבא  כא, "(סנהדרין אמר מה ועל ספר . שהמכתב "על ספק אין  ?

" שיכתבנה צוה ולמה תורה. ספר כתיבת  מנהג  שקבלנו כדרך ספר על הכהניםיהיה מלפני 

וכן"הלוים תורה, ספר מישראל אחד לכל ויש ישראל. וראשי  הגדולות  הסנהדראות  והן ?

" תחלה אמר ולמה שוין. התורות  ספרי  כל כי להעתיק. יוכל וממנה עצמו אתלמלך לשמור

הזאת התורה דברי כן"כל ואחר והמצוֹות והעדות  והמשפטים החקים כולל מאמר שהוא ,

" לעשותםאמר האלה החקים אע"ואת והשני"? בלב, השמירה על הראשון  שהמאמר פי

" שניה פעם  לומר צריך היה לא המעשה. האלה על החקים ""ואת  רק דברי. כל את לשמור

ולעשותם הזאת כמו"התורה יד). ל, לעשותו "(דברים ובלבבך ""בפיך אמר ולמה רום. לבלתי 

מאחיו  "לבבו אמר ולא גאה " יהיה "ולא  או לב " הנביאים ?גבה במליצות שנכתב כדרך "

" ומדועלבלתיומלת  ממנה. היוצאות  וכתולדה הראשון , המאמר מן משך כמו שהוא קשה. "

" גזירה בלשון נכתב לבבולא  ירום  ""מאחיו ולא  אמרֹו מכל, וסתום המצוה ? מן סור ולבלתי  ְָ

ושמאל  ""ימין  ממאמר חסר ומה זה? במאמר חידש  מה הזאת. התורה דברי כל את לשמור

לעשותם האלה החקים  ""ואת שנית  פעם  לומר שהוצרך ימין, המצוה מן סור ולבלתי

""ושמאל  אמר  ולמה "מצוה ? ולא  המצוֹות" ?"מכל

‰˙ÚÂ. הנפשות התחלפות כפי יתחלפו ואזהרותיה ומצותיה התורה שחקי  לפי  ֵֻאפרש .

שאע קיומם, בענין למעשה "הן מעשה תדמה לא  ההמון, מכל ונעשים נשמרים שהם פי

כולם ונכללים ולאזהרה, למצוה בתורה נתפרשו שלא הדברים בענין  וכן שבארנו. כמו

" בדרכיו במאמר לב."והלכת ולחכמי  לנביאים פה אל פה נמסרו הנפלאים הדרכים ואלה .

הנפשות לבעלי  קצובים שהן כדרך ודבר, דבר בכל העליונה החכמה משפטי קבלו והם

כח  גדולה, ובינה ׂשכל כח גדול, במשקל היקרות  הכחות בנפשותיהם  שנאצלו ֵֶהיקרות ,

הקמת שתהיה התורה והודיעה בהן. וללכת לקיימם  חייבים והם  וכיוצא, ענוה כח גבורה,

ע ב "המלך הוא  כי בו. ה' יבחר אשר איש  נביא , ראויה "פ יקרה נפש בו אשר האיש יודע  ה

שבארנו וכמו ז')למלוכה, חלון שמיני ממלכתו (חדר כסא על שבשבתו עליו המצוה באה לכן  .

את הנפלאים  הדרכים  שקבלו שבדורו, לב וחכמי הנביאים  הלוים, הכהנים  מלפני יכתוב

" ומלת  בעם. הנגיד ודרכי  המלוכה שניה משנה חקי  היא כי ופרושו, הדבר חזרת  הוא  "

" הדברים  אלה ספר נקרא  זה ומטעם תורה לראשונה. דברי"משנה מפרש  שהוא  לפי  ,

שכתוב כמו הראשונים. ה )הספרים א, הזאת"(דברים  התורה את  באר משה גם"הואיל .

נאמר יהושע  לב)אצל ח, כתב "(יהושע אשר משה תורת משנה את  האבנים על שם ויכתב

ישראל  בני השם"לפני  צוהו שכן  במכתב. שהיא משה תורת וביאור משנה שכתב פירוש, .
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שנאמר ח)בתורה כז, היטב "(דברים באר הזאת התורה דברי  כל את האבנים  על וזה "וכתבת .

ה )כמו א, התורה "(דברים  את באר משה ז "הואיל וקדמונינו פירוש . והוא אמרו". לב,ל (סוטה 

"א) וזה לשון, בשבעים התורה היטב שכתב הדברים"באר שפרשו למדנו ומדבריהם  .

סדרים ששה שבכתב, תורה פירוש  שהן פה, שבעל תורה דברי  נקראו כן ועל ובארום .

אל "משנה " ללכת נצטוה המלך וכן  שבכתב. התורה מפרשים  הם  סדרים  הששה אלו כי  .

שהוא  שבכתב התורה ספר על התורה ופירוש  משנה [את] מפיהם  לכתוב הלוים, הכהנים

הראוים הדברים  וסתרי  המצוֹות  בפירוש הנאמנה הקבלה לו יגידו והם  ישראל. כל ביד

" אמר זה ועל ועשייתם. התורה מצות שמירת אופני הם יבינו ואיך המלכים , וכתב להנהגת 

הזאת התורה משנה את הכהנים"לו מלפני  הקבלה ודברי הזאת התורה פירוש  כלומר .

" ואמר שבכתב. התורה ספר על חייו הלוים ימי  כל בו וקרא  עמו אע"והיתה כלומר שיש". פי 

בספר  ויקרא  תמיד. עמו תהיה הזאת המשנה הנה ישראל, כל כמו גנזיו בבית  תורה ספר לו

בעם נגיד בהיותו כי  אלהיו. ה' את  ליראה ילמד למען  חייו, ימי  כל המשנה עמו שנלוה זה

" אמר כן  ועל גדולה. יראה ה' את ליראה צריך מאד, יקרה אלהיו ונפשו כמו"יי ' כח,"(דהי . א

אביך "ט) אלהי את  למעלהדע  ובארנוהו ב)" חלון ז בארנו(חדר וכן  ד). חלון יסוד (שם שהיראה

אמר כן ועל והעשייה. יט)השמירה יז, ואת"(דברים הזאת  התורה דברי  כל את  לשמור

האלה  משנה "החוקים מתוך ילמד כמוהו יקרה לנפש ראויה שהיא  כמו היראה סוד והנה .

השם , וסוד מרכבה ומעשה בראשית מעשה לו ימסרו לב וחכמי הנביאים כי  הזאת . התורה

באו  שלא  בהן , ללכת שצריך היקרים הדרכים  ילמדוהו וכן  מדעתו. ומבין חכם המלך כי

הרבים והספורים  הכוללים  המאמרים והן התורה. דברי בתוך נרמזו אבל בתורה, מפורשים 

הישרים . ה' דרכי  ומלמדות תבונה, ומפיקות  גדולה חכמה רצוף שתוכן בתורה, הכתובים

נכתבו  ולא  ונתיבותיו. דרכיו וסוד ה', את ליראה מהן ילמד לדעת , לב לו ה' שנתן  ומי 

כולו. הקהל לכל למצוה לחקקן יאות שלא  שבארנו מטעם  וחקה מצוה בלשון  האלו הענינים 

הכהנים יכתבו אלה וכל בהם . החתום הסוד יבין  לא בתורה, הקורא  והבינה הדעת חלוש  גם 

והוא  הזאת. התורה דברי  כל את לשמור אמר זה ועל התורה. ופירוש  במשנה למלך הלוים 

שמים מלכות  עול קבלת מצות סוד כמו בעצמו. מעשה בהם שאין בדברים  גם בלב השמירה

וכיוצ שהמלך למעלה. שבארנום  תדבק; בו ומצות ואהבה. היראה ומצות הייחוד. א ומצות 

הסודות ואלה בהם . הנעלם הסוד כפי לשמרם  חייבין היקרות  הנפשות בעלי  מן  בו

תורה  ומתן בראשית מעשה סיפור כמו וסיפוריה. התורה מדברי  החכמה לבעלי מתפרשים

והן העשייה. יסוד היא  וכן  כמבואר, בלב האלו הענינים  שמירת יסוד והיראה בהן. וכיוצא 

חייב  המלך וגם  כולו. הקהל עליהן שנצטוו בתורה המפורשים  בכללם  המצוֹות  מעשה

" אמר זה ועל כמוהם , לעשותםלעשותם  האלה החקים מצות"ואת  כוללת חקים  ומלת .

כמו כולם , ו)התורה ד, האלה "(דברים  החקים כל את ישמעון  למעלה.אשר ובארנוהו "

¯˘‡ÎÂ יסוד שהיא הענוה לכתר שיזכה מצדקתו ימׁש אז אלה, בכל המלך לב ִֵָיצדק

כמבואר  וכיוצא, ושלמה ודוד שאול כמו המלכים , על שצלחה אלהים  ורוח הקדש לרוח 
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נפלאים משפטים  לשפוט והמלוכה המשפט כסא על ויושב בעם הנגיד בהיותו כי  למעלה.

שיהיה  צריך ובמשפט, בצדק העם את  להנהיג וכן  והחטאים, העונות משקלי  כפי  ועליונים

ומדע . חכמה השם מאת כששאל המלך, שלמה בשאלת שמפורש כמו אלהים. רוח  בו

" אמר זה ועל הענוים . בלב תשכון  הזאת  הטובה מאחיו והרוח  לבבו רום  אמר "לבלתי  לא  .

ובעשרו " בכבודו יתגאה ""לבלתי  אמר לא  וכן  לבבו . רום  מלתלבלתי והוסיף סתם . "

בלבו "מאחיו " המתרומם הוא הלבב, רום או שהגאוה בארנו כי הענוה. על יצוהו כי  לבאר .

לא  שהמלך הכתוב כונת ואין  באמת. שהוא  ממה יותר ערכו ומגביה שקר, ובארח בגאוה

ואע באמת. שהוא ממה ערכו שיקטין זה על נוסף אבל כן . רב "יעשה ערכו כי  לו שברור פי 

בעוצם הלב גבורת כח  ובו ישראל, מכל ה' בחר ובו מלך הוא כי ההמון, מן זולתו מערך

מן וכיוצא  והכבוד העושר בעל ולמות, לחיים שופט  והוא  גדולה ובינה שכל כח גדול,

הקטן לב עם ברום שוה לבו יהיה זאת בכל באמת . הנפש  לבעל הנודעות  המעלות

" מליצת  היא וזאת ודלת"מאחיו שבישראל. ויוגבים  כורמים  ובהם  ישראל, כל הם ואחיו . ֶֶָָ

הגדולה  הענוה מדת באמת  היא וזאת שבהם. הקטן  מן לבבו ירום שלא  וצוהו הארץ. עם 

שאמר תמצא  מעלתו. ידע דוד המלך הקדושים . המלכים  נהגו וכן  ב)והנפלאה. פו, (תהלים

אני" חסיד כי  נפשי  כא)"(שמו."שמרה ו, מאביך "ב בי בחר לה )."אשר יח, ונחתה "(תהלים 

זרועותי נחושה ואין"קשת מאד, ענו היה זה כל ועם עצמו. על שאמר המעלות מן  וכיוצא .

בני נגד לבד היא הענוה, במדת  ההנהגה ואולם הטובים . המלכים  שאר וכן ראיה. צריך זה

טרחם ולסבול שבישראל, הקטן  בצרת ושיצטער האמללים, על ולחמול עליהם  לחון אדם 

בגדולתו  יחשוב ולא דבר. בכל ולהושיעם מרע להצילם  בכפו נפשו וׁשיׂשים  וריבם. ְִֶָמשאם 

ב  השם  נגד לומר צריך ואין  מאד. ממנו הקטנים בעבור ולהסתכן לעמול לו כדאי ה,"שאינו

היראה. בעבור אלא הענוה בעבור זה אין כי שיצוהו. מה כל לב בטוב ולשאת  ממנו ליראה

ב  השם  נגד נחשב הוא ּבמה ה?"כי  ֶַ

Ï·‡הקטן עם ּולהׁשֹותה מעלתו להשפיל בענוה נוהג להיות לו שאסור הענינים  מן  ְְַָיש

ב  שהשם משל דרך על  השם . מצות  בעניני והם  שיעשה "שבישראל, נביא  ידי  על יצוהו ה

בדרכי לבו יגבה אז עליהן. יחמול ולא  יחוס לא שלמה, מדינה ויהרוג גדולה גבורה מעשה

למעלה נכון על שבארנו כמו י)ה' חלון ד "(חדר בלבו, ויאמר משם. לעשותו קחנו נאה לי 

אני הלב. רכי ועמי  אחי  ואם היקרה. הזאת הנפש  את  לי ועשה ישראל מכל בחר בי כי

אף  חרון  עלי  אביא כמוהם הלב ּברּכּות אנהג  ואם  מאד. מהם  אני  גדול כי  לעשות  ידי ְַלאל

ינצלו  והמה ובמדה "ה', במשקל העליונה החכמה קבעה המעשים על והגמול הפרעון  כי  .

למעלה כמבואר הנפשות , יוקר משקל א')עם מחשבת(חלון באלה גם  יחשוב אם אבל .

" ויאמר מהם ?ענוה, יותר לעשות  יד אשלח ואיך אחי? מכל יותר אני חוטא מה הוא  הרי  "

" שאמר אחר ולכן גדול. מאחיו חטא לבבו רום  ""לבלתי  עוד אמר המצוה , מן סור ולבלתי  ֶָ

ושמאל  באותה "ימין יהיה אם גם  יעשה, יאמר אשר כל שעה. לפי הנביא  מצות והיא .

יעזבנה  ואל יניחנה לא זולתו, מכח  המופלא גדולה וגדולה ותפארת דבר-כבוד המצוה
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בעבור  המצוה לקיים  ה' בדרכי לבו יגבה אך זולתו. אל עצמו ישוה ולא ענותו, ָבעבור

ב  השם  דרך כך כי  אחיו. מכל גדול אע"שהוא  גדולה "ה בענוה בריותיו עם  נוהג שהוא  פי

כמו משפט. בארח  וגאון גאה ילבש  לפעמים למעלה, טז)כמבואר ה, יי'"(ישעיה ויגבה

במשפט  א)."צבאות  צג , התאזר "(תהלים עוז יי' לבש  לבש, גאות  מלך י)."יי ' מ, ֲֵעדה "(איוב

וגבה  גאון  בדרך "נא  המשפט , כפי  לעתים ינהגו ישראל ראשי או המלך וכן  אמת. בדרך וזה .

ולהשפלם . זדים להכניע  וגאון  גאה

Ì‡Â עמו כמוס  המצוה גמר ושהיה עמלק, בענין התורה שצותה מה על לבבך תשים

ה' נקמת  יעשה שהוא הנביא שמואל צוהו שאול, שהוקם  ומיד בישראל. מלך הוקם עד

לאמר והקדים  יחמול. ולא  יחוס לא א)"(שמובעמלק, טו , למלך "א למשחך יי' שלח אותי

יי' דברי  לקול שמע  ועתה ישראל, על עמו ונאמרה "על הזאת  המליצה שנכתבה תבין  .

להתגבר  ישראל מכל יותר חייב ושהוא  היקרה, נפשו על לו רמז כי גדול לצורך ָלשאול

שנאמר  כמו יקרה. נפשו כי  אות וזה למשחו, אותו ה' ששלח  הזכיר ולכן ה'. דבר ָולמלאות

טו)בתורה יז, בו "(דברים  אלהיך יי' יבחר אשר מלך עליך תשים נביא."שום פי על כלומר .

לבדו  והשם הפנימיות . הכחות משקלי  יבין ולא  לעינים , יראה שהאדם  לפי  הטעם ואמרנו

עם כל על מלך המלכת  עם  שוה איננה ה' עם  שהם  בישראל מלך המלכת גם האמת . ְַַָמבין

כי ישראל. כן  ואין במלחמה. לפניהם  ולבוא לצאת מלך צריכין האחרים העמים  כי  אחר.

צריכין אינן  גם למעלה. כמבואר ובמופתים באותות  אויביהם  מידי יושיעם והוא מלכם  ה'

והם והשופטים . והלוים  הכהנים ועמהם  בישראל, תורה יש כי והחקים, הדת  בעבור למלך

ה' דרכי בעבור בישראל המלך המלכת  עיקר ואולם לישראל. ותורה ליעקב משפטים  יורו

ויקרה  גדולה נפש  בו נתן  אשר האיש הוא ה', בו יבחר אשר המלך כי  והנשגבים. הנפלאים 

ובגבורה  בעצה נפלאים מעשים בארץ ולעשות ולהתגבר בארץ, נפלאים משפטים לשפוט

אמר  זה ועל ה'. מדרך ושמאל ימין  יסור שלא  המוחלט ביכלתו העם  ולהכריח ה', דרך כפי

ישראל " על עמו על למלך כן"למשחך על ה', עם  ישראל על ומלכת  ה', בחיר שאתה ולפי .

ה'" דברי  לקול שמע אשר ועתה וכל עמלק את והחרם הזאת. הגדולה המלחמה ועשה "

הלבב  רכי  הצבא  אנשי  בתוך ימצאו ואם  ה'. בדרכי לבך יגבה כי תחמול, ולא תחוס  לא  לו.

מחמול תמנעם אתה כמשפט, שלא אם(ומהחיות)וחומלים או נפש. מהם  [ומלהחיות ]

למלך  יאות כן כי השלל. מן מאומה מקחת  תמנעם  אתה החמדה, אנשי ביניהם  ימצאון

אע להתנהג. בעלי"ישראל שאינן  בעבור אשמה עליהם  אין  כן, ינהגו לא שההמון  פי

שאול  חטא והנה קצף. עליך יהיה תחטא  אתה אם  אבל המלך. כמו הגדולות  ָָהתכונות

נאמר שכן העם . כל כמו הצאן  מיטב ועל אגג  על וחמל בפרשה. ט)"(שמוכמבואר טו , א

הצאן" מיטב ועל אגג על והעם שאול גדולה ויחמול ענוה בעל היה שאול כי וידוע וגו'. "

אמר שכן ישראל. למלך כא)"(שמוכראוי  ט, ישראל,"א שבט מקטני  אנכי  ימיני בן הלא

הזה? כדבר אלי  דברת  ולמה בנימין . שבטי משפחות מכל הצעירה עוד ומשפחתי ונאמר "

טז)"(שמו י, לו "א הגיד לא  המלוכה דבר עוד"ואת  ונאמר כג ). הכלים"(י, אל נחבא הוא  ."הנה
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עוד כז)ונאמר ויהי"(י, מנחה לו הביאו ולא  ויבזהו זה?' יושיענו 'מה אמרו בליעל ובני

הגדול "כמחריש החטא לו סבבה הזאת  הטובה ומדתו טוב. בלב עלבון  סובל שהיה הודיע .

השוה  אבל ה', בדרכי  וללכת  להתגבר לה שראוי  נפשו ליוקר חש ולא הוא, גם  חמל כי  הזה,

ולא  לבו, שיגבה צריך המצוה בענין  כי  כן. לעשות  נכון ולא  שבישראל. הקטן  לכבוד כבודו

ושמאל. ימין  יסור

‰˙‡Âע הנביא שמואל לו אמר כן  כי  המליצה "רואה והיתה חטאו, על כשהוכיחו ה

יז-יט)"(שמו טו, למלך "א יי' וימשחך אתה! ישראל שבטי  ראש בעיניך, אתה קטן אם  הלא 

בקול  שמעת  לא  ולמה וגו'. החטאים  את  והחרמת לך ויאמר בדרך יי ' וישלחך ישראל. על

טוב "יי'? וזה מאחיך. רם  לבבך ואין  בעיניך, קטן  אתה כי  עונך. צמח מאין ידעתי פירוש , .

" זאת בכל אבל לחברו. אדם שבין בדברים  אתה מאד ישראל שבטי והנכבד "ראש  הגדול ,

" כי נפשך, יוקר על וראיה ישראל שבכולן . על למלך ה' על משחך והנה למעלה. כמבואר "

למלאת גדול כח בנפשך היות בעבור הזאת . הנפלאה הגבורה לעשות  הזה בדרך ה' שלחך כן

" אשאלך ועתה ה'. ה'?דבר בקול שמעת  לא  יותר למה הלב גבה במדת להשתמש לך והיה "

ולהחיותם . לחמול לך היה לא אתה הצאן, מיטב ועל אגג  על חמלו הם ואם  העם. גםמכל

דבריו וחתם  ונגיד. מצוה אתה מלך כי  השלל, מן מקחת  העם את  למנוע  לך כג )היה (טו , ְֶַ

ממלך " וימאסך יי' דבר את מאסת  עוד"יען ואמר כו). על "(טו , מלך מהיות  יי' וימאסך

""ישראל  ובספרי  חן. כולה.רוח  הפרשה בארתי וטוב 208" עמוקות , מליצות  מלאה היא  כי

המצוה  באה בזה וכיוצא זה ועל לעניננו. צריך שהיה מה בקצרה רמזתי  ופה ודעת . טעם

ושמאל " ימין  המצוה מן  סור ולבלתי  מאחיו לבבו רום  וצדק."לבלתי  אמת  דברי  זה וכל .

ז  לקדמונינו בספרי"ומצאתי  דבר יט)ל פסקא "(שופטים , אמרו פה. לכתבו רוםראיתי לבלתי 

הקדש משל ולא  מאחיו. ע"לבבו הקדש". מן  לבבו ירום  שלא  לפרש  נוחה הדעת ואין  כ.

לא  ממנו הקטנים  אדם  מבני אם  וחומר. בקל ובא  לאומרו, צריך שאין ענין הוא  כי חלילה.

והכתוב  המקרא ? מן  כן  למדו מאין ועוד ממנו. והנשגב הרם הקדש  מן  שכן  כל לבבו, ירום 

" הקדש ,"מאחיו אומר על המתרומם הדעת  משוחת  עם  התורה שדברה לאומרו קשה גם ?

" שהזכיר אלהיו אחר יי' את  ליראה ילמד שדברנו."למען מה כל על שרמזו לי  יראה ולכן  .

" אמר שהכתוב חול,"מאחיו לפי  ובדברי לחברו, אדם  שבין  בענינים מדבר שהוא  ללמד בא  ,

כי הקדושה. בדרכי  מדבר הכתוב אין  כלומר הקדש . משל לא  אבל מהם. לבבו ירום שלא

דעת תבין  הזה המשל ומדברי  שפרשנו. וכמו אחיו. מכל ורם גבוה לבו יהיה ה' בדרכי

" הסתום  במאמרה וכונתיה בדרכיו התורה חלופי"והלכת  כפי מתחלף ותבונתו כונתו ואיך .

לחשוב: והלב לדבר. יכול שהפה מה כל וכולל הנפשות .

יט208. פסקא יב פרשה שלמה, 199-205)חכמת (עמ'
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ט  חלון

ÂÓÎÂיקרות מדות  על וצוהו המלך על התורה שדקדקה הגדולים  הדקדוקים רואין  שאנו

ב  שהוא בעבור זה וכל בכל "ונפלאות, והאזהרות  המצוֹות תתחלפנה כן כחו; כפי מצוהו ה

ונכללת התורה, חקי על היתרה הקדושה דרך כמו למעט. רב בין  היקרות, הנפשות  בעלי 

""ג  במאמר בדרכיו כ ז "והלכת בקבלתם  בא  וכן  קדוש"209ל ". היה אתה אף קדוש הוא ."מה ֵֶ

בתורה כתוב ב)וכן  יט, אלהיכם"(ויקרא יי ' אני  קדוש כי  תהיו היא "קדושים והקדושה .

בדברים מחשבותיה והתשוטטות  הנפש וכוסף ונבזה, נקלה מדבר וההבדל הפרישות

הענינים חלוקי  כפי רבות, פעמים  בתורה הזאת המליצה נכתבה ולכן  ונשגבים. נכבדים

תעשה  שלא  מלבד [היא ] תמיד המצוה וענין בהם . ולהשתוקק אליהם לכסוף הנפש  שדרך

אבל  במחשבה. עליו תשוטט ולא אליו, תכסוף לא  גם  עליו, שהזהרתיך ופלוני פלוני דבר

ונשגב  טוב שהוא מה אל ותכסוף האלו, הנקלים הענינים  על ומחשבותיך לבך דרכי תרומם

תמצאנו  והדגה 210באמת . והעוף והחיה הבהמה האסורים, המאכלים  עניני  על כתוב

בעיניך  יבוזו אבל וכיוצא. והנאתם טעמם על תחשוב אל לאמר התורה, שאסרם  והרמש 

ואמר בהמה. ומעשה הגוף עניני  שהן  מה )בעבור יא, אני"(ויקרא קדוש  כי  קדושים  ."והייתם 

ל)וכן  כב, תאכלו "(שמות לא טרפה בשדה ובשר לי, תהיון קדש  על ואנשי כשדבר וכן  וגו'. "

אחריו אמר המשכב וטומאת ב)העריות  יט, תהיו "(ויקרא שלא "קדושים מלבד כלומר .

מחשבתכם תשוטט  ולא מהן, הלב במחשבת פרושים תהיו גם  אבל האלו, התועבות תעשו

ולחשוב  לאהוב מחשבותיכם  ותרוממו ובזוי . נקלה מעשה הוא  כי האלו, ההנאות מיני על

והאובות הכשפים  וזנות  אלילים עבודת  וכשהזכיר ובינה. שכל מחשבת  הנכבדים  הענינים 

אמר ז)והידעונים . כ, קדושים"(ויקרא והייתם  כמו "והתקדשתם תעשו שלא מלבד פירוש  .

תשוטטו  ולא  הבזוים  הדברים  תאהבו ולא הלב, במחשבת  קדושים  תהיו גם אבל אלו,

כשהזכיר  וכן ונשאות . טובות מחשבות ובעלי המעלה אנשי  תהיו כי הלב. במחשבת עליהם

ואמר הרע  היצר מחשבת  לט)כלל טו , אשר "(במדבר עיניכם ואחרי לבבכם  אחרי  תתורו ולא

אחריהם זונים אמר"אתם בכללם . הפחיתיות  והן מ), כל "(טו , את ועשיתם  תזכרו למען

לאלהיכם קדושים  והייתם  הדברים"מצותי  בזכרון לבבכם מחשבת  תשוטט  למען  כלומר .

בכחם מישראל הקהל כל וכמעט  לאלהיכם. קדושים  ותהיו מצותי את לעשות  היקרים,

הת מאלה בעצמו להשתמר יבוש  אדם כבוד בו שיש  מי  כי הלב. במחשבת  ולהתקדש ועבות 

דרכים יש אבל נכבדים . בענינים לחשוב במחשבתו וירום  האלו, הבזוים בדברים  להרהר

לכל  יאותו שלא בעבור אותם התורה פרשה ולא מאלו. אלו נשגבים הקדושה בדרכי  רבים 

אע ההמון  מדרך כי הנה "הנפשות . למעלה, האמורים  כאלו טומאה מחשבת  שעוזבים פ

ובניהם , נשותיהם ביתם עניני  ועל ומתנם, משאם  ועל קנינם  על לבם  מחשבת  תשוטט

מצאתי209. ולא שכב. עמ' ח"ב קוק, הרב מוסד מהד' רמב"ן ", "כתבי  לרמב"ן , בטעות המיוחס הקודש", "אגרת
בחז"ל  זה מאמר 

"קדושה"210. של מושג
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מאלו  ענין  להם וכשיקרה אלה. בכמו מאד דבקות  ומחשבותיהם  רעיהם , עם  ֵוהנהגתם 

ענינים בנפשם  עוד יציירו ולא בדמיונם, בהם  משתקעים הם  לרע, או לטוב הענינים 

וגבוהים . עליונים  אמתיים 

ÏÚ או וכרם, שדה בית  לקנות  או הרבה, ממון  ולכנוס לאסוף יודעים  אם משל דרך

בקניניהם , כשינזקו להיפך או מלאכתם; ולעשות  ושעשועם  הבנים  לידת  וכן אשה לקחת 

אחר  או אשתם  תמות בממון , גדול הפסד יפסידו בים , ספינתם תטבע  סגולתם, ותאבד

ותרפינה  תועה, לבם  הנה העולם; מדברי  הנמשך והעצב הצער מן  וכיוצא  מצאצאיהם

על  ולא  הגיל מחשבת  על ירומו ולא  האמת, בדרכי  להם  הקנויים  המעטים  הציורים 

אמת ציורי  וקנה גדולה קדושה כח בו שנטוע מי כן לא בלבם . שהתחזק הצער מחשבת 

קלי לדברים  אותם ויחשוב העוברים  עולם עניני  לכל יבוז הוא  בנפשו, והתחזקו הרבה

ודרכי והמצוֹות התורה במעשה קדושות  במחשבות ויתגבר בהם. מהדבק ובזוים  הערך

ב  להשם  הכח "העבודות  ורבי הטהורות , לנפשות  משוש לעד, עומדים ענינים שהם ה

בדרך  ההולכים  בארץ אשר הקדושים המה הם  להם. המנגד ויגון חול מחשבת  כל לדחות 

ב  הוא  כי בקדש ."השם. ודרכו קדוש פרטי211ה יבינו גדולה, ובינה שכל כח  בהם ובהיות

האלו  הדרכים  וכל הקדושים. עליון לציורי  להדמות  ויתחזקו העליונה הקדושה דרכי

ב  השם  שיצוה תמצא  ולא  בתורה, מפורשים באו לא  והנפלאים  הגדולים  בהן ה "וכיוצא

כי ויגון . לצער יחושו ולא  קדושים  שיהיו וכיוצא  ובנים  אשה מיתת  או ממון אבוד אצל

בארץ: אשר לקדושים  זולתי  ההמון, מלב רחוקה כזאת  מצוה ענין 

י חלון 

˙ÙÂÓÂתורה אמרה גדול. כהן  מפרשת  לך אתן י-יב)נאמן כא, הגדול "(ויקרא והכהן 

ולאמו  לאביו יבוא  לא מת נפשות כל ועל וגו' המשחה שמן  ראשו על יוצק אשר מאחיו

עליו  אלהיו משחת שמן  נזר כי  אלהיו מקדש את  יחלל ולא יצא לא המקדש  ומן יטמא. לא 

ה' בפרשה."אני האמורים לקרובים  זולתי  למת, להטמא  הדיוט  בכהן הכתוב אסר הנה .

ולהתאבל  ללוֹותם  המקדש  מן יצא  שלא וצוהו הקרובים . טומאת גם אסר גדול ולכהן

אע עבודתו, לעבוד ה' במקדש יעמוד אבל אונן ."עליהם , והוא אמו או אביו לו שמת  פי 

" שאמר אלהיו כמו מקדש את  יחלל כהן"ולא  אבל פסולה. אינה באנינות שעבודתו כלומר .

ז  קדמונינו אמרו וכן  פסולה, עבודתו שעבד אונן  ב)ל"הדיוט  פרשה  אמור, כהנים, מניין"(תורת

ת כשרה, עבודתו עבד עבודתו "שאם שעבד הדיוט כהן  הא  אלהיו, מקדש  את  יחלל ולא ל

בארנו"פסולה  וכבר ח'). חלון ח' ומכל (חדר טומאה מכל בעבודתם  להשתמר צריכין  שהם 

הם כי  והבנים , והאשה הבית  בעניני  מחשבתם  ישימו ולא העולם. ועניני  הבל מחשבת 

וקרבן; קרבן  לכל הנאותות המחשבות ולחשוב ישראל, על לכפר לשמים לבם לכוין  צריכין 

יד 211. עז, תהלים ע "פ מליצה
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המשרת יהיה זה כל ובאמצעות  ית'. הכל ליוצר והתושבחות והתהלות  והתפלות  והוידוים

עינו  מחמד ממנו בהלקח באונן . יתכן לא זה וכל ה', לפני לרצון  והקרבן  ומחמד 212רצוי

תאבל  נפשו הלא  ובעוז? בשמחה לבו היעמוד וכיוצא. ואמו אביו או לו, יקיר הבן  נפשו

" ה' בו בחר אשר האיש מאחיו. הגדול הכהן  זולתי  המשחה עליו! שמן ראשו על יוצק "אשר

ומחשבת מקרה-תבל, לכל בז והוא גדולה, קדושה כח ובנפשו עליו. חופף אלהים וכבוד

אע הכהנים  אחיו ולכן המעשים . כל על תרוממנה בכללה "לבו כהונה] [של שהמשפחה פי

יגבר  הגדול הצער כי באנינות  עובדים  אינן  ובטהרה, בקדושה ישראל מעדת  נבדלים הם

הכהן ועל העבודה. ומחללים והבל יגון  מחשבת  ויחשבו למקום  לבם יכונ ּו ולא  ְְַבלבם

" העיד לבד אלהיו הגדול מקדש  את יחלל שלא "ולא  הזה הקדוש האיש על עד אני כלומר .ֵ

דבריו  וחתם  הקדושה. בתכלית  וקדוש עליו, אלהיו משחת  שמן  שנזר לפי עבודתו. יחלל

טו) כא, מקדשו "(ויקרא יי ' אני קדוש"כי רוח עליו ואצלתי מבטן, קדשתיו אני כלומר ה . ַ

" וכן בקדושה. משמרתו על לעמוד כח בו יש ולכן יי'גדולה, למעלהאני האמור יב)" (כא,

ז  קדמונינו אמרו וכן  קדושתו. כח משקל יודע  ואני  קדשתיו, אני שמעוני,ל"כלומר (ילקוט

תרל  רמז ד "בא, יטמא)"א, לא ולאמו  לאביו  גרם"ה מה להגיד יי'. ע"אני ."" וכן יי'כ. אני כי 

גרם מה להגיד תרל "מקדשו. רמז  בא, שמעוני, ד "(ילקוט סוף בבתוליה )"א, אשה  והוא עה כ.".

הקרבן יחלל ולא באנינות  לעבוד שיוכל הגדול לכהן הגורם הענין  מה היודע  אני כלומר

תבין המבואר ומן  לבדי. לי  הנודע  היקרה בנפשו שאצלתי  הקדושה כח  והוא במחשבתו.

חתומים נשארו ולכן  כולו. הקהל לכל לצוֹותם  יתכנו לא  הקדושה, בדרכי רבים  פרטים שיש

" במצות בדרכיו וסתומים :"והלכת 

יא  חלון 

ÔÎÂ" רוח מדת  "ארך במצות  וכלולה החכמה דרך היא  בדרכיו " הכעס "והלכת  ומדת .

קדמונינו  שהעתיקו מה ידעת וכבר בחכמה. שאיננה בעבור ממנה ונזהרנו ממנה. הפוכה

ואמרו"ז  הכעס . מדת  רוע  על ב)ל קה, זרה "(שבת עבודה עובד כאלו הכועס  וכיוצא "כל ,

אמרו וכן כאלו. ב)במאמרים  סו, ממנו "(פסחים מסתלקת חכמתו הוא  חכם אם  הכועס, ."כל

בספרי שבא  כדרך כעס. בעלי מהיות  ושנזהר הרוח ארך בעלי שנהיה בתורה מצוה בא  ולא 

ט)הנביאים  ז, ינוח "(קהלת  כסילים בחיק כעס  כי  לכעוס, ברוחך תבהל בזה,"אל וכיוצא ,

בענין ההמון ולהזהיר לצוֹות יתכן  שלא  ראתה ולגדול, לקטן  חקותיה שחקקה שהתורה לפי

" ומהו הכעס  מהו לך יתברר אם  הטעם תבין  ובנקל רוח זה. מתפשט "ארך שהכעס  תדע  כי .

ב  השם  במעשה הן לאדם , האדם מן הן הענינים, כבר "בכל הרוח. אריכות מזה והפוך ה.

" בספר עולםבארנו "יסוד שם בגוף רוח " התלויות הכחות  בכל המתפשט  והוא  ומליצותיו. "

הדברים מן דבר בעבור ובלבולה הנפש  מרירות  הוא וכעס  ובינה. ובשכל (הממרים)במדות 

ענין לו שיקרה ומיד קטן. דבר על גם ויתמרמר יכעס לכעוס , והנוח  אותה. [הממררים]

טז 212. כד, יחזקאל  ע "פ מליצה
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ברוחו  יאריך רוח  ארך בו שיש ומי  יכעס. בראות-עין, הן במעשה הן בדבור הן  המנגדהו,

הרוח  יתלבש  רע , מעשה לו יעשה או בדבור חברו יקלהו אם כי ובבהלה. מהרה יכעס  ולא 

שאכעס  או עמו שאריב כדאי  הזה האיש אין  ויחשוב השכל. במדת או הסבלנות, במדת 

כי עתה, לסבול לי  טוב ועוד מכעסי. ואתחרט  לקלון  לי  יהיה לסוף אכעס, ואם עליו.

גם אהבתם  גם  נחשבים? הם במה הזה העולם  עניני כל ועוד נזק. יגיעני  עמו בהתקוטטי 

בעד  הנצבות מחשבות לחשוב מאריך רוחו והנה בזה. וכיוצא עליהן  לחוש  אין שנאתם

ב  השם  במעשה וכן יפרוץ. שלא בראותו "הכעס  ית'. מעשיו על וילין  יתמרמר הכסיל ה.

רוחו  יאריך והחכם האדם . מדעת  הנעלמים  השם  מדרכי  וכיוצא  לו, וטוב רשע לו ורע  צדיק

שיתבאר וכמו בזה, וכיוצא האדם  מבינת נשגבים  השם  דרכי כי השני)ויחשוב ה."בעז (בבית 

רוח  ארך בו שאין  מי אבל הלב. מחשבת ויאבד הדעת יהולל כי מאד. מגונה הכעס והנה

כי הכעס. מן  שינצל לו אפשר אי  הרוח, תתפשט  שבהן הדרכים השיג  ולא ובבינה, בשכל

תקלות וכמה ולהשקיטו. להחזירו עוד יוכל ולא  מחשבתו, ויבלבל ובמהירות  בבהלה יפרוץ

מצוה  עליו בא  לא  אדם , כל בכח  ממנו ההשתמרות  שאין ולפי מזה! יוצאות גדולות 

במצות הכל ונכלל הכעס . במדת  יתחלפו כן  בכחותיהן , הנפשות שיתחלפו וכמו מפורשת.

ט) כח, בדרכיו "(דברים הכחות"והלכת ושאר והבינה השכל בעל גדול חכם  שהוא  מי ולכן  .

הפורענות: מן ידאג לפרקים , רק יכעס אם  אפילו היקרות ,

ÔÎÂ" במצות כלולים  כולם והזריזות . הגבורה בדרכיו מדת  כחו."והלכת כפי אחד כל ,

מעשה  ואין אלה, בכל הנפשות שתתחלפנה לפי  בפירוש, עליהן צותה לא  התורה אבל

האויבים מחנה נגד לעמוד ויוכל בטבע -נפשו גבור שהוא  מי כי  אדם . בכל שוין  הגבורות 

בדרכו  ללכת  חייב מאז, ה' דרך שהוא ויבין  ובינה שכל בו בהיות  עליהם. ולהתגבר

ב  הוא כי ועמו, אחיו בעד להלחם  ג )ה"ולהתחזק טו, שמו "(שמות ה' מלחמה מציל "איש .

כמו  בדרכיו. ילך הוא  גם  הגבור הצדיק וכן אויביהם . עם להלחם לפניהם  הולך ועדתו. עמו

שנאמר כמו וחבריו. צרויה בן  יואב ושאול דוד יב)"(שמושעשו י, עמנּו"ב בעד ונתחזק ֵַחזק

אלהינו  ערי אינו "ובעד שלופה חרב ואפילו הלבב, רך והוא  גבור בטבעו שאיננו מי  אבל .

לדבר  וראיה בתורה. מפורש  בא לא  ולכן  הזאת המצוה על לצותו יתכן לא לראות, יכול

רשות במלחמת  תורה שאמרה ח)מה כ, וישוב "(דברים ילך הלבב ורך הירא האיש מי

ז "לביתו  ואמרו א)ל". מד, בקשרי"(סוטה לעמוד יכול שאינו כמשמעו, אומר עקיבא  ר'

שלופה  חרב ולראות ודרכים"המלחמה מדות על ההמון את לצוֹות ראוי  שאין  למדנו .

והחנינה  הרחמים  והמדות, הדרכים  בכל והולך נוהג הענין  והנה נפשם. מטבע  המופלאים 

ב  השם מן שלמדנו הדרכים  כפי הכל והאהבה, והשנאה הנקמה והפוכו "והחסידות דבר ה,

לפי ולכן בנפשו. האצולות  ומדותיו דרכיו כפי  יעשה אחד וכל והמקבלים . העתים  כפי

ז  בקבלתם בא  אחד, דרך על כולם בנפשות מוטבעים  הדרכים כל שאין  קלג ,ל"שראו (שבת 

חנון"ב) היה אתה אף חנון  הוא א)."מה יד, מתים"(סוטה  וקובר חולים  רופא הוא  מה

כן עשה אתה אף וכלות , חתנים  אחד "ומשמח וכל הנפשות  בכל המוטבעות המדות  לקחו .

בהן: להשתוות במקצת יוכל
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‰Ï„·�Âומצות שמים  מלכות קבלת מצות כי  לפניה. שבארנו המצוֹות  מן הזאת  המצוה

אבל  לבד. והבינה והדעת והשכל הלב במחשבת  כולם והדבקות , והאהבה והיראה היחוד

לאלה  מנגד הלב שיצר רבות פעמים  ולכן  הגדולות . הפעולות  לפעול יוצאת הזאת  המצוה

למעלה הרבה כמבואר י')הדרכים , חלון ג ' היראה (חדר מצות לה שיקדמו צריך ולכן

ב  השם  דרכי  הן  מה לדעת הלמוד לה יקדם וכן העשייה. יסוד הם  כי ועל "והאהבה, ה,

לא  שעדיין בעבור הדבר. עליו יקשה בהן , לכתו ובתחלת בדרכיו. ללכת  עצמו ירגיל ידיהן

שבארנו כמו לפועל, הצחים  הציורים א')יצאו חלון ד' ויתחזק (חדר יום  יום בהרגילו אבל .

כמו  והבינה, השכל כח  הרחבת  ועמו האלהי, והעזר הטובה הרוח  עליו ילוה אז ה', בדרכי

ה-ו)שבארנו חלונות  עתה (שם  כי בעבור עזה. אהבה ויאהבנו הרבה ה' ביראת  יבין ואז .

ב  השם  לדרכי דרכיו במליצות"נדמו תמצא כן ועל מאד. מאד הדבקות בו תרבה וכן  ה ,

כמו בדרכיו להליכה היראה הקדים  שלפעמים יב)התורה, י, יי'"(דברים  את ליראה אם כי

נפשך  ובכל לבבך בכל אלהיך יי' את ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת תחלה "אלהיך .

כי יז)היראה. ג, חכמה "(אבות  אין יראה אין  לנפשו "אם  מוסר ישים  השם, את  יירא  ואם  .

אע לו, הנודעים  ה' בדרכי עד "וילך בדרכיו ללכת  ירגיל ואם  להן. מנגד הלב שיצר פי 

ב  השם את יאהב אז ויאהבנו, בלב הטוב הציור לבבו "שימשול בכל יעבדנו יאהבנו ואם  ה.

כמו בדרכיו, להליכה האהבה הקדים ופעם נפשו. כב)ובכל יא, יי'"(דברים  את לאהבה

בו  ולדבקה דרכיו בכל ללכת השם"אלהיכם את  ירא  שהוא אות  וזה האהבה, תחלה .

הדבקות לכלל יבא ואז בדרכיו. הולך ובעבורה מאהבה עובד וגם למעלה, כמבואר

" וזהו בו שבארנוה ""ולדבקה הקדים ופעם בדרכיו . כמוההליכה ליראה, ו)" ח, ללכת"(דברים

אותו  וליראה עליה"בדרכיו שנאמר היראה והיא  ה ). ב, יי'"(משלי יראת תבין  ונכון"אז .

אמת: חפץ לאיש הכונה יתבאר שהעמדנו, המ ׁשלים  מן כי  יותר אאריך ולא  ָהכל.

יב  חלון

˙ÂˆÓאמר וללמד. ללמוד תורה ו -ז)תלמוד ו , אנכי"(דברים  אשר האלה הדברים  והיו

לבניך  ושננתם  לבבך. על היום  ללמוד מצוך הן הנפשות . תבדלנה הזאת במצוה וגם  וגו'. "

תלמוד  מצות  כי  כחותיה. כפי  תקיימם  הנפשות  מן  אחת כל לאחרים , ללמד הן לעצמו,

חייב  מישראל א ' שכל כולו, הקהל לכל ונצטוית ללמד, בין ללמוד בין  מאד גדולה תורה

על  דבריה שתהיינה היא  הגדולה המצוה כי  בכולם . שוה אינו ההגיון אמנם בה להגות 

מאד, יקר דבר והוא  הנשמה. לוח על חרות  ימחק, לא מכתב כמו בלב שמורים ָלבבינו,

ב  השם אל עזה ואהבה גדולה, יראה ההיא  בנפש  שתהיה יקרה "וצריך ותהיה תורתו, ואל ה

בדבריה, הנפש  ותשמח האהבה, להב ומתוך גדול בחשק ילמדנה ואז חפצים. מכל בעיניו

מצויי ויהיו בלב התורה דברי  יכנסו ולוליואז לוח. על לפניו כתובים  כאילו עיניו לנגד רים 

בטן , חדרי כל שיחפש  צריך שלמד, ממה דבר לזכור יחפוץ ואם  ושוכח . לומד האדם זאת 

ההבדל  ואותו ובאהבה. ביראה נבדלות  שהנפשות אמרנו וכבר ממנו. כׁשכּוח תלמודו ָכי

כח  כפי  למעט רב בין הולך הדבר וכן  התורה. למוד מצות  לעניין  ביניהן  מבדיל הוא גם 
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לדבר, דבר ידמה ההלכות' טעמי  להבין  ימהר והמבין, המשכיל כי  שבנפש. והבינה ַהשכל

משנה  מקרא התורה דברי רוב שיקבץ ויש למעלה. שבארנו בזה וכיוצא  מדבר דבר יוציא

ופסקי במקרא רק כחו שאין ויש והקשים . הסתומים הדברים ופירוש ואגדות  הלכות

המדרש בית דלתות  על השקידה בענין  תלוי וביותר והלכות. ובמשנה במקרא  ויש  הלכות.

שלבו  הקדושה, מכח  מסתעף והוא  התורה. דברי  על לבו ונתינת חכמים, אל ולכתו

השמועות לאסוף ענינו וכל בתורה ודבק הקנינים , ומחשבות העולם  מדרכי  מתרומם 

משלי . ספר בתחלת  הקדש  ברוח שלמה שאמר וכדרך בעניניהן . ולהבין ולהשכיל

‰ÂˆÓ‰Âכורמים הארץ עם ודלות  המלאכה אנשי כת  בין  להבדיל דיה לבדה הזאת

נוהגת איננה כי  והנביאים. והבינה השכל ואנשי  והקדושים  החסידים כת  ובין  ויוגבים ,

ובלילה  ביום  האדם , חיי  משך כל העתים , בכל היא אבל ידועות, ולשעות ידועים  לזמנים 

התורה  שהיתה הגדולים והנבונים החכמים מן  יש  ובמועדים. בשבתות ובבקר בערב

שהיו  מהם ויש  העולם . ולעסק מעשה למלאכת פנו ולא  ימיהם  כל בה ועסקו אומנותן,

שהוא  מה כפי  הכל לתורה. קדׁשּו הזמן  מן  והנשאר ידועות , שעות בעסק מעט  ְִעוסקים 

ב  השם אמר ליהושע"אדם. ח)ה א, בו "(יהושע  והגית מפיך הזה התורה ספר ימוש לא 

ולילה  תלמדנה "יומם  הפנאי  בעתות  כלומר תהגה 213. העתים ובשאר ובלילה, ביום  תמיד

ב  שאמר כמו תורה. בתלמוד עתותיו רוב פנה ישראל מלך ודוד בלב. אפי"בה "תמניא 

רבות ועוד)פעמים  מג  מ, לג -לו , כד, כ, טז , יד, י-יא, פסוקים קיט, פרק  קץ (תהלים  שאין לפי .

שוות גזירות וחומר קל והלכות, ואגדות מדרשים תלין  תלי  קוץ כל ועל התורה. לחכמת

יקבלו  החלושות  הנפשות ובעלי לדבר. יכול הפה שאין  מה סופרים , ודקדוקי רבות ומדות 

ב  השם פנויין"חקי שהן בעיתות בה יהגו הם  וגם החכמים. מפי  הלב באמונת  ה

ורוב  מחשבתם , קדושת  ולמעוט ובינתם , שכלם למעוט  כי העולם. ּומטרדֹות ְִִממלאכתם

אמרו  כן ועל לתורה. פנוי  לבם  אין וכיוצא, ומתן משא ובעניני הארץ בעבודת ְִָָהדבקם

ז  ב)ל"קדמונינו צט, שמע(מנחות בקריאת תורה תלמוד מצות  יוצאים  הארצות  שעמי 

וערבית . שחרית 

ÔÎÂעליהן ונוסף מהם . שדברנו הסגולות תחלה בו שיהיו צריך לאחרים, ללמדה מצות

ולהשכילם התורה אל התלמידים  לב לקרב טוב, ולב למודים  לשון  בעל שיהיה צריך

וע הנפשות, מתכונת הרבה להבין  וצריך ובמליצות. במ ׁשלים  הקשים הענינים  י"ולהבינם ָ

כדרך דרכו. כפי ואחד אחד לכל וללמד להסביר ידע  ט)כן יב, משלים"(קהלת ּתּקן וחּקר ְְִִִֵֵֵואזן 

בעז "הרבה  השני  בבית שיתבאר כמו נחשבת", כי אליה. ערוך אין  הגדולה המצוה והיא  ה.

הולידם כאילו באור 214לו לאֹור הנפשות ומקרב מזולל יקר שמוציא  בעבור נפשם . ֵועשה

" התלמידים  נקראו זה ומטעם  כמו"בניםהחיים. ג )"(מל . ב, הנביאים"ב בני  זה "ויצאו ועל .

בפיך213.

ב 214. יט , סנהדרין
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ז)אמר ו , לבניך "(דברים ז ושננתם קדמונינו שאמרו וכמו לתלמידיך, כלומר הל'"(רמב ל"" ם,

פ  תורה , ה "תלמוד הנפשות ,ב)"א הבדל כפי  זו מצוה קיום והבדל מעצמן. מתפרשים  והדברים .

יותר: להאריך צורך אין לכל. מתבאר

יג  חלון 

˙ÂˆÓאמר השם. לב)קדושת כב, ישראל "(ויקרא בני בתוך המצוה "ונקדשתי גם  .

בארנו וכבר הנפשות. מצב חלוף כפי  ובמעט  ברב תתחלף הזאת  ט')הגדולה חלון זה  (חדר

" מלת  במחשבה,"קדושה פירוש ונבזה נקל מדבר והפרישות  ההּבדל על שהוא ואמרנו .ִֵַָ

שבנפש . הקדושה כח כפי  הכל ונשגבים, נכבדים בדברים  במחשבותיה הנפש  215ושתשוטט

ו  בשכלה תשיג אשר תורהוכפי אמרה זה ושעל והנשאים. העליונים הדברים  (שםבבינתה

ב) תהיו "יט' וגו'קדושים  מד)" יא, קדושים"(שם והייתם הזה "והתקדשתם הפסוק אבל .

ישראל " בני  בתוך לבד.ונקדשתי המחשבה קדושת  על יצוה לא  הוא כי בו. יש  אחר ענין  "

ב  השם קדושת  מהם שיסתעף והמעשים  הפעולות  על המצוה רואה."אבל כל לעיני ה

ב  שהשם  במעשיהם , אותות ישראל ורמים"שיתנו נבדלים ומשפטיו ודרכיו ותורתו ה

באמת , וקדושתו גדולתו המכרת ושהנפש ובארץ. בשמים  אשר מכל להפליא עד ונשאים

ושלא  וקדושתו. כבודו בעבור וגויתו ונחלתו אדמתו גם השמש , תחת אשר בכל תמאס

ובקדושתו. ית ' בכבודו מעוט  ממנו שנראה דבר לעשות זולתו יניח לא  וכן דבר, יעשה

ובמעלה.216או  במדרגה חלילה העולם  לדרכי שוים המעולים האלהיים  הענינים כאילו

ית', קדושתו ערך לכל יראה אבל הערך. קל וכדבר כחולין  אותן שעושה חלול ַוזהו

ראוי ושבעבורו בהן , להדבק הלב שיוכל המדרגות כל על מתעלים ומצותיו ושתורותיו

נפשו  ולשום  חלציו, ויוצאי שארו על ולהתאכזר קניניו, ולאבד עצמו, בכבוד למעט  לאדם 

הדבקה  הנפש המדאיבים  האלו המעשים בעשותו זולתי רצונו, לעשות  אפשר אי אם בכפו

מעלת וכפי וכחותיהן . הנפשות  פרטי כפי רבים , פרטים  זו במצוה יש והנה העולם . בטובת 

התהלות כוללת היא הזאת . המצוה בשמירת  במעלות  תעלה כן כחותיה, ויוקר הנפש 

קהלות עם  ראשי  בהתאסף עם. במקהלות ית' הכל ליוצר ועוז כבוד ולתת  והתשבחות 

ומודיעים ית'; הגדול שמו מקדשים  אנו אלה בכל כי  וכבודו, נפלאותיו לספר ישראל,

בדרכיו  הלב השגת  גודל וכפי ותהלה. ברכה על ומרומם קדוש  הוא כי לשומעים

בפירוש הודענו וכבר ברבים. הגדול שמו לקדש  שיוכל הקדושה גודל כך ובנפלאותיו,

ותהלתו  כבודו בהכרת מזו זו הנפשות ונבדלים  רחוקים  כמה למעלה, האמורות המצוֹות

עצמם ההבדלים ואלו הטהורות . בנפשות  הדבק אלהים ורוח והבינה השכל כפי הכל ית ',

הזאת . המצוה קיום  בענין הם  גם  מבדילים

כב215. פסקא סוף  ז פרשה שלמה" "חכמת על חן " "רוח עיין "קדושה" של  זה נושא על  108)עוד (עמ'

לחשוב 216. שיטעו  או 
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ÈÙÏÂע אבותינו קדמו "שראו התבונה, מעינות  ויסתתמו יתמעטו שהדורות  בחכמתם ה

ז  הגדולה וצחות"הכנסיה יקרות  ותושבחות  תהלות  לקבוע  הדורות , חכמי ואחריהם  ל,

שהם ישראל, מלך דוד שירי  הכל ועיקר יעקב. קדוש  את ישראל ויעריצו יקדישו שבהן 

שיהלל  מישראל, איש  כל על חובה קבעו ולכן אליהן. ערוך אין ּומהללים, קדושות  ֲִַָמלאים 

האלה. השירים מן ידוע במספר השם את יום לישראל.217בכל וקדושות ברכות ותקנו

" אמר שכן ברבים. הגדול שמו לקדש  היא  הזאת ישראל והמצוה בני שאמרנו "בתוך וכמו .

אמרו ולכן  דבר. כל על ונשגב ה' קדוש כי יודיע  ובמעשיו ב)שבדבריו כא, ברכות  אין"(עיין

מעשרה  בפחות  וכבודו "קדושה תהלתו לספר חייבין  שאנו והסיפור ההודעה כוללת וכן .

שאמר  כמו אלילים. העמים  אלהי  ושכל ה', כבוד גדול כי להודיעם  בעמים  ונפלאותיו

א) קח, עלילותיו "(תהלים  בעמים  ואמר"הודיעו ג -ד). צו, בכל "(תהלים  כבודו בגוים ספרו

יי' גדול כי  נפלאותיו. וידעו העמים בעולם. הגדול שמו מקדשים אנו כן  ידי  על כי  וגו'. "

כן אחר אמר זה ועל ה'. את ליראה וישובו וקדוש , מרום ה' כי  רוח ז-ט)תועי  צו , (תהלים 

בהדרת" ליי ' השתחוו וגו' שמו כבוד ליי' הבו ועוז. כבוד ליי' הבו עמים משפחות ליי' הבו

לבד "קדש לו תתנו אז כל, על וקדוש  רם  ושהוא  וכבודו ה' קדושת  כשתשמעו כלומר .

ההשתחויות לשאר ההשתחויה תדמה לא אליו, תשתחוו אם וכן  נאה. לו כי ועוז. כבוד

קדש שהוא  הדר במחשבת קדש, בהדרת  תשתחוו אבל ושרים . למלכים משתחוים  שאתם 

כל. על ורם

ÔÎÂקדושת מהם  אחת  כל במעשה תמצא כולם . המצוֹות  מעשה כוללת  הזאת המצוה

יקבל  המצוֹות מן מצוה בעבור אם  משל דרך על רבים. מינים על זה ויהיה ית'. הגדול שמו

" ברבים ויאמר יחוש . ולא שמח בלב יסבול נפש , בעבור בזיון הזה הבזיון  לי נחשב כאפס 

הקדושה  המצוה וישיב "עשיית לב. יתן ולא  המצוה, עשיית  בעבור מקניניו הרבה יאבד או .

גם המצוה, שקיים  מלבד הנה עבורה. קניניו על חש ואינו במצוה שמח  הוא כי  לשואליו

" מצות וקיים ית ', הגדול שמו ישראל קדׁש בני בתוך כל "ונקדשתי  האזהרות . לעניין וכן . ִֵ

וכיוצא, בעריות  הן  אסורות , במאכלות  הן ובעושק, בגזל הן  נסיון , לידי  בא  שהוא  פעם 

לר  הנאתה ומראה או העבירה לשכר חש  ואינו הלב, בשמחת  העבירה מן  נזהר שהוא בים 

כל  שמירת  התורה הקדימה ולכן ברבים . הגדול שמו מקדש הוא הנה ית' כבודו בעבור

ואמר הזאת המצוה לפני  לא-לב)המצוֹות כב, אני"(ויקרא אותם ועשיתם מצותי ושמרתם 

ישראל  בני  בתוך ונקדשתי קדשי שם את תחללו ולא  אזהרה,"יי'. ובכל מצוה שבכל לפי .

כפי זו מצוה קיום תתחלף איך תבין  ומעצמך במציאות . השם קדוש  ויש השם  חלול יש 

מצוה  כל כי המצוֹות, מן  מצוה בעבור הגוף חיי  על לחוש שלא  ראוי היה וכן הנפשות. קיום 

ב  השם כי לולי הגוף, חיי שבכללן השמש, תחת  אשר מכל נשגבת וקדושתה ה "עליונה

ואמר מזה. ה )מנענו יח, בהם"(ויקרא וחי האדם אותם  יעשה נפש"אשר שפקוח  וקבלנו .

שחרית 217. תפילת של  דזמרה" "פסוקי  הם
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הכפורים ויום השבת את ומחללין נפשות. סכנת  ספק ואפילו שבתורה, המצוֹות  כל דוחה

ושפיכת עריות גלוי  זרה, עבודה זולתי הנפש. את בהן להחיות  האסורים כל ומאכילין

" המצוה עליהן  שבאה הגדולות העבירות  שהן  ישראל דמים, בני בתוך וראוי"ונקדשתי  .

עליהם . נעבור ולא  ברבים עליהן  נפשינו למסור לנו

‡È‰Âהמות פחד על ובקדושתו  ית ' באהבתו תתגבר הנפש כי  למאוד. עד גדולה מצוה

ז  קדמונינו אמרו ולכן  היסורין . ב)ל"ומרירות  י, בתרא אין(בבא השם  קדוש על שהמתים 

הגדול  הכח בעלת  הנפשות כל שאין  בחכמתם ראו כי  במחיצתם . לעמוד יכולה בריה כל

אע למיתה, עצמו מסר ולא העובר גם  ""הזה. לאו על שעבר קדשיפ שם  את תחללו "ולא

" העשה ישראל ועל בני  בתוך היו "ונקדשתי אפילו מיתה חייב ואינו דין בבית לוקה אינו ,

באונס. לעבור שכפוהו מי על לא ברצון המזיד על אלא  עונש  שאין  לפי  והתראה, עדים

ז  קדמונינו אמרו א)ל"שכן  מג, ההוא '"(קידושין באיש פני את  אתן ג )ואני כ, 'ההוא '(ויקרא .

מוטעה  ולא  'ההוא' אנוס , ע"ולא כרת". חייב אינו באונס  זרה עבודה שהעובד למדנו כ.

" על עבר אבל מיתה. השםולא  לחלל "חלול רשעה מלכות  ובקום השמד, בשעת  ואולם  .

למיתה  עצמו שמ ֹוסר מי  אז ומצותיו. תורתו על לעבור ישראל ויכריחו בזדון שמים ֵכבוד

המצוה. עיקר כזה ענין  ועל ברבים. הגדול שמו וקדש  גדולה צדקה עשה קלה מצוה על גם 

כי וידע וזדונו, גאותו ּתּכלם  כי מזה. גדול דבר אין פנים עז מלך לעיני השם המקדש  ִֵָכי

ובז  בעיניו, מעלתו ומקטין  מלך למורא יחוש  לא  השם, שבעבדי ושהקטן  עליון. אלהים יש 

בזמן ועזריה מישאל חנניה שעשו כמו כזה! בנסיון העומד ואשרי ולמעשיו. לדבריו

היה  ולא  בכלל, וישראל המון  כל לו והשתחוו לצלם , להשתחות  כשצוה הרשע נבוכדנצר

שמים . כבוד וחלול ישראל לכל חרפה בזה והיתה כולם , פחדו אבל שמים שם  מקדש שם 

" בספר שבארנו כמו וגזירותיו, שמים מלכות על לחלוק התפאר הזה הרשע  חןכי  218."רוח

ומסרו  בפניו, קשות וענוהו הזה הרשע על לעגו יתירה, קדושה האלה הבחורים  לבשו אז

הכתוב  עליהם  העיד וכבר ית'. הגדול שמו קדושת יחוד על למות  מן219עצמן בהם שהיה

אלהין רוח  בם  היתה וגם  והחרטומים . החכמים כל על ידות עשר והמדע  החכמה

שיסבול 220קדישין . מי  יש כחותיהן. כפי  הנפשות  בין ובמעט ברב זו מצוה קיום  הולך וכן

ויש בנסיון. ויעמוד קשים  חנה 221יסורין  ממעשה שתראה כמו תמיד. וכן יותר, יסבול

יותר  עדות  לך ואין השומע . לב מבהיל שעניניהם  עליון . קדושי בניה ושבעת  החסידה

ז  קדמונינו שאמרו מזה ב)ל"גדולה, לג , "(כתובות  ועזריה מישאל חנניה נגדוהו על אלמלא 

לצלמא  פלחי הוי ועזריה מישאל יסבול "לחנניה לא אבל למיתה, עצמו המוסר יש כי הורו .

כפי הנפשות בהם ויתחלפו זמן. אחר זמן  מאד, המכאיבות  הקשות והמכות היסורין 

.21851 עמ' יט פסקא ב פרשה שלמה" "חכמת כוונתו  ואפשר  מקומו. צ"ע 

כ 219. א, דניאל

ה 220. ד, דניאל 

לסבול 221. יכול שאינו מי  ויש וצ"ל  הקולמוס פליטת כאן  יש הענין לפי  לכאורה
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כוללת וכן וכיוצא. הקדושה וכח ויראתו, השם  ואהבת  והבינה השכל כחות התחלפות

מצותיה  וקדושת דבריה להודיע  תורה, תלמוד מצות שתכלול מה כל הזאת המצוה

שע הקדושים , הענינים  אותם ולהבין להשכיל אלהינו "לזולתינו. כבוד מרוממים  אנו כן י

בזה: כיוצא וכל הלבבות. בתוך קדושתו ומביאים 

יד  חלון 

‰�ÂÓ˘ושרשי יסודות כמו הם  עליהם , שדברנו האלו החקיםהמצוֹות כלל לקיום  ם 

על  קיומה שאין תעשה, לא והן  עשה הן ומצוה מצוה כל לך ואין בתורה. הכתובים

מבלי הלב במחשבת תמיד שהן  חמשה ומהם שפרשנו. המצוֹות  בשרשי תלוייה שלמותה

יחודו  והאמנת  בלב, שמים  מלכות עול קבלת  והם  בדבור, או במעשה פעולה מהן  הסתעף

בפעולות ובמעשה במחשבה מהן ושלשה ית '. בו המחשבה ודבקות  ואהבתו יראתו האמתי ,

הישרים , הדרכים  שיאהב הלב במחשבת  שהוא בדרכיו ההליכה והן פה. בדבור או אדם 

התורה  למוד וכן האלו. הדרכים כפי  עניניו שיעשה במעשה גם  בלבו ויצטיירו ויחקקו

ית ' כמאמרו הלב, במחשבת הוא ו)וללמדה. ו , הדברים"(דברים  "והיו וגומר לבבך " ."על

הוא  השם  קדושת  וכן  ולתלמידיו. לעצמו בפיו שישננם פה בדבור גם  שבארנו. וכמו

מחשבותיו  ושתשוטטנה יעקב, קדוש את  בקרבו ולהעריץ ולרומם  לקדש  הלב, במחשבת 

הגדול  שמו שיקדש במעשה גם וענינו. העולם חמדת מכל יותר ויאהבם  קדושים בדברים 

שמו  ושיקדש אדם, לבני  נפלאותיו ושיספר ובקדושות. ותושבחות  בתהלות ברבים 

עניני כל כוללים  ענינים  שהן  ותבין  ונפשו. בגופו ולפעמים  ובקנינו בממונו במצותיו,

יפרדו  לא  רגע , ובכל עת בכל נוהגים האלה השמונה וכל אדם . בני ומעשה התורות 

מן וההשתמרות  המצוֹות עשיית ישתלמו האלו המחשבות וכפי זמן. בשום  הלב ממחשבת

הכונה  זה ואל מהן. הנמשך המצוה שלימות  גודל כן בהן, ההשכל רוב שכפי האזהרות .

בענין מאד ורחוקים  נבדלים שבעליהן  שכמו ללמדך המצוֹות , משאר קצת  עוד הנה ֵָלהציג 

בכל  ביניהן מבדילים עצמם  ההבדלים  אותן שבארנו, וכמו האמורים, מצות שמונה קיום 

ואע המצוֹות, הקהל:"מעשה בכל שוה שהמעשה פ

טו חלון 

˙ÂˆÓאמר יג )תפלה. יא, נפשכם"(דברים  ובכל לבבכם בכל ואע"ולעבדו שהוא ". פ

ז  קדמונינו העתיקו העבודות , לכל כולל חמישית)"(רמב ל"מאמר עשה , מצות  המצוות , ספר ם ,

ואמרו התפלה. מצות והוא  מיוחד ענין בו א)שיש ב, הוי(תענית שבלב? עבודה איזוהי

האדם בהיות  כי  הדבר וטעם הדעת . בשקול נטועה שהיא אמרנו וכבר תפלה. זו אומר

ב  הוא  כי זה שבכלל ואחדותו, שמים  מלכות עול ושהוא "מקבל מאתו. והכל הכל יוצר ה

ב "ב  ושהוא כולם , אדם  בני  מעשה ויודע  תבל יושבי על משגיח דרכיו,"ה כפי ושופט דיין ה

ב  כדרך"ושהוא  היצורים. כל בכחו מעמיד ו)ה ט, כולם"(נחמיה את  מחיה ושהוא "ואתה .

מכל "ב  שבארנו. כמו חכמתו דרכי  כפי אחרית ועד מראשית  יום, בכל הפעולות  כל פועל ה



הראשון  הבית  - נעול גן 294

ב  השם  אל רגע ובכל עת בכל להתחנן לאדם  שראוי האדם בינת  תוליד הללו ה,"המדעות  ַ

לעניין וכן  בזה. וכיוצא  רע  מכל וינצרהו קניניו וישמור ובבריאות , בחיים שיעמידהו

ועל  עמו על שירחם  וכן והשכל. בינה דעה ויחננהו אליו פניו שיאיר הנפשיות, הטובות 

וגבורותיו  מהלליו לספר צרכיו שאלת קודם  לבבו ושיכין  עוזו. ומקדש  קדשו והר ֲַָָנחלתו

האלו  והתחנונים  לזה. והדומה מנעוריו, עמו שהטיב הטובה כל על לו ושיודה וקדושותיו.

הללו. לטובות יצטרך שלא בחייו לאדם  רגע  אין כי  ובלב. בפה שעה ובכל יום  בכל נאותים

ז  קדמונינו אמרו בזה כיוצא  א)ל"ועל כא, כולו "(ברכות היום  כל האדם  שיתפלל ."הלואי

ב  הוא כי ושיושיע. שימלט וחנינותיו, השם רחמי להעיר צרה, בעת  התפלה לבדו "וכן  ה

מקום אין  במרחב, האדם בהיות  כי  לעתים. רק נוהגת  והיא  ומרחם, עונה ומציל פודה

הנשגבים בענינים  ודבקותה שבנפש  הידיעות  רוב שכפי תבין ובנקל כאלה. לתחנונים 

קיומה. רוב וכן הזאת  המצוה קיום  גודל כן ואהבתו, ה' ביראת  מחשבתה וטהרת האלו,

ז  קדמונינו אמרו בכללן היקרות  המדעות  כוללת שהתפלה א)ל"ולפי כו , שהתפלה (ברכות ַ

מה  כל על כי  ברור. והטעם קיים, המקדש שהיה בזמן הקרבנות עבודת  כמו הזה בזמן 

מנחה  ושלמים עולות  ונדרים נדבות  הקרבנות באים  היו עליהן, ומתחננים מתפללין  שאנו

ואמרנו הצבור. וקרבנות  חובה קרבנות גם ח')ותודה, חלון ח' צריכים(חדר שהעובדים

ביראת להבין  גדולה בינה ובעלי רב, ובשעור גדולה בהגלות  המדעיים הציורים  בעלי  להיות 

הנאותות הכונות ולכוין  ה', בסוד לעמוד העבודות, משפטי לדעת  חייבין שהן  בעבור ה'.

זה  ובאמצעות ית'. הכל ליוצר והתשבחות  והתהלות  והתפלות  הוידוים  וקרבן, קרבן לכל

הוא  וכן  ה'. לפני לרצון והקרבן  רצוי, המשרת המתפלל יהיה בנפש שבהיות התפלה, לעניין 

רצויה. ותפלתו רצוי  המתפלל יהיה נכון, על המדעיים  הציורים  הגלות

Ì‚Â ז אבותינו השקיפו זה ידעו "על ולא המדע , ואנשי  הלבבות שיתמעטו כשראו ל,

י ותקנו עמדו ומליצתה, התפלה סדר יהיה ואיך ויתפללו, יתחננו מה על יבינו ח "ולא 

האדם דעת שתוכל מה כל וכוללים וטהור, צח בלשון  כולו ישראל לכל קבועות  ברכות

על  ישראל צרכי  שאלת ומהן  וקדושותיו, גבורותיו ה' חסדי סיפור מהן בתחנוניו. לצייר

סליחת ועל וביראה, בתורה הלב ודבקות  התשובה ועל והשכל, ובינה הדעת חנינת

השמש , תחת אשר ובכל בקנינים הברכה ועל והנפש , הגוף רפואות  ועל והעונות , החטאים

העולם מן  הטומאה רוח  העברת ועל גליות. קבוץ ועל האויבים, ומן  הצרות מן  הגאולה ועל

עם כולו והקהל ישראל סופרי ופליטת  והזקנים  הצדיקים ועל ואפיקורסות , זדון  וממשלת 

בנין ועל עולמים , ולעולמי לעולם  יבושו שלא יתמכם  ּוּבימינ ֹו עליהם , השם  שירחם  ְִִהגרים,

ועל  בימינו, במהרה ברחמים לתוכה שכינתו ושתשוב והמקדש, הקדש  עיר ירושלים 

לבבו  נגע ידע אשר איש ישראל, בית תפלת  כל קבול ועל דוד, בית  מלכות קרן  222צמיחת 

מחלה " כל נגע  ב 223"כל השם לו שישיב "שיעתר כולו, ישראל תפלת  וקבלת שמיעת ועל ה,

לח 222. ח, מל"א

לז 223. ח, מל"א
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ושומר  מחיינו שהוא  על הגדול לשמו הודאות ומהן  לפניו. ותרצה מכונה על לציון ְֵֶָהעבודה

רגע , ובכל עת  בכל עמנו מטיב שהוא והנפלאות  והניסים הטובות כלל ועל באמונה, רוחנו

וחיים תורה ית ' פניו שבאור מעידים ואנו והברכות. הטובות כל חותם  שהוא השלום  ועל

חובה  הזאת  התפלה וקבעו ובשלום . בעוז שיברכנו ומבקשים  ושלום , וברכה צדקה אהבה

ולמועדים לשבתות אחרות  תפלות  קבעו וכן  וצהרים. ובקר ערב יום בכל פעמים שלש 

ויום . יום כל מענין הצום, ויום  חדשים ולראשי 

ÈÓÂ שהוא כמו יקר, מדע  ציור ומלה מלה בכל יצייר גדולה, ובינה רחבה דעת בו שיש

ציורי הן הנפש. ציורי כל כוללת  התפלה כי תשכיל אלו ומדברים  לבו. במחשבת  נטוע

מלת אותן כוללת והדעת, והשכל הבינה שציורי  אמרנו וכבר ודעת. בינה ציורי  הן  החכמה,

מלת"לב " אותן כוללת והפוכו, דבר מהן  אחד שבכל בכללן, הכחות  שהן החכמה וציורי  .

המליצה"נפש" באה בתפלה, כלולים בכללם  הציורים  שגלוי ובעבור יג ). יא, ולעבדו "(דברים

נפשכם ובכל לבבכם  המליצה,"בכל זאת  כן  גם  אליה שנסמכה האהבה למצות דומה .

התפלה  מצות  גדולה כמה והתבונן  התורה. מליצות  יושר התבונן למעלה. וכמבואר

הזאת , המצוה קיום בענין בנפשות ההתחלפות  רב מה והׂשּכל נפש ! ובכל לב בכל ְְֵַכשתהיה

לבאר: ׁשּכוננ ּו מה תתאמת זה, על שדברנו ובמעט  עשייתה. ְִֶַורוב

˙ÂˆÓאמר ובקר. ערב שמע  ז')קריאת ו' ובקומך "(דברים  ובשכבך וגו' בם  ."ודברת

ז  קדמונינו פ "(רמב ל"והעתיקו שמע , קריאת  הל' בתורה.א)"ם, פרשיות שלש קריאת  שהן

וכפי ובדבור. בפה שמים  מלכות קבלת  מצות והוא  ציצית. ופרשת  שמוע. אם והיה שמע.

שמים מלכות עול קבלת  במצות  הנפשות  בעלי שנבדלים  וכמו הדברים. הן הן הלב מחשבת 

הגמורה  המצוה כי  בפה. האלו הדברים  בקריאת  נבדלים הם כן  ית ', אחדותו ומצות בלב.

תורתו  ועול מלכותו עול עליו ולקבל מחשבותיו, לוועד עתים  השתי באלו האדם שחייב

יציאת נס  לזכור וכן ובינתו. שכלו ובדרך כחו כפי  אחד כל לב, בכל וליחדו באמת , ומצותיו

ההבדלים בארנו שכבר אחר בזה. יותר לדבר צריך אינני  ולכן אז. שנעשו והנפלאות  מצרים 

הללו: בידיעות  האדם בני  בין שיש 

˙ÂˆÓאמר המזון. י)ברכת ח, נתן"(דברים  אשר הטובה הארץ על אלהיך יי ' את  וברכת 

ישראל."לך  וארץ ותורה ברית  בה להזכיר וצריך וסעודה. סעודה כל אחר הזאת והברכה .

בדבור  התלוים  המצוה בקיום  יתחלפו כן האלו, המדעות  בציורי הנפשות יתחלפו וכאשר

שבלב: והציור המחשבה וכפי  פה,

טז  חלון

˙ÂˆÓאמר פסח . בליל שנה בכל מצרים  יציאת  ח)סיפור יג, ביום"(שמות  לבנך והגדת 

אבל "ההוא  הגדול. ה' מעשה את  שמעו ולא ידעו לא  אשר לבנינו להודיע לבד הכונה ואין .

כל  היודעים והנבונים , החכמים הזה.גם  בלילה מצרים ביציאת  לספר צריכין  כולה, התורה
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ז  קדמונינו שאמרו  התורה,"224ל,"כמו את  יודעים  כולנו נבונים כולנו חכמים  כולנו ואפילו

משובח  זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה וכל מצרים, ביציאת  לספר עלינו ומביא "מצוה .

ר  גדולים חכמים  מחמשה מעשה ור "ראיה, ור "א  ביציאת"י מספרים  שהיו וחבריהם, ע 

ישבו  אבל ידעו, לא  אשר לתלמידים מספרים שהיו תאמר ולא הלילה. אותה כל 225מצרים

של  שמע  קריאת  זמן שהגיע  להודיעם  התלמידים  אליהם באו השחר כעלות כי לבדם.

" שאמרו וכמו תלמידיהםשחרית. שבאו אבל עד אדם. בכל שוה הזה הספור שאין לפי וכו'. "

שכלו  כח  כפי במצרים, עשה אשר בנפלאות  הנגלים  חכמתו ודרכי השם  גדולת יספר אחד כל

מצרים , יציאת בספורי שנכתבו התורה ובמליצות  ה' בדרכי וידיעתו הבנתו רוב וכפי ובינתו

מצוה  קיום הבדל מזה ותבין בהן. הכמוסות  הנפלאות  והסודות הללו בענינים  אבות  וקבלת

הראשונות: במצות בשמונה שבארנו ההבדלים מן  מסתעפים  ושההבדלים הנפשות . בין  זו

˙ÂˆÓאמר היום. ח)קדוש כ, לקדשו "(שמות  השבת  יום  את  פה "זכור בדבור זה וגם .

ז  אבותינו בקבלת  שבא  הנבדל 226ל,"כמו היום קדושת להזכיר בפה. לקדשו היין על זכרהו

העמים מכל בישראל שבחר ולהזכיר מלאכתו, מכל השם ׁשבת  בו כי בעבור הימים . ַָמכל

הלב. מחשבת כפי הזאת המצוה קיום  ועיקר השבת . את והודיעם לעם, לו להיות  והבדילם 

והמחשבות מצרים . יציאת  וספורי המזון וברכת שמע  קריאת  מצות אצל שבארנו כמו

הנפשות יתחלפו כי  תדע והנה וחכמתם. מדעם  ציורי הבדל כפי הלבבות, בתוך ַָָנבדלות 

הזאת: המצוה בקיום גם 

˙ÂˆÓ אמר בפה, רשעותיו להזכיר וצריך שעה. ובכל יום  בכל עמלק מעשה זכירת 

יז) כה , עמלק "(דברים לך עשה אשר את זרעו "זכור על הגזור בעונש וגם זה בענין  ויש .

ויתקוטט  בדרכיו. וילך גדולה, יראה ה' את  יירא בהם והמבין  ה'. דרכי  בסוד נפלאים  ענינים 

ה  כת עם  ודור דור פניהם"בכל נגד והנבונים  בעיניהם כדרך חכמים  ומנאציו. ה' משנאי  "

דוד כא)שאמר קלט, אתקוטט "(תהלים  ובתקוממיך אשנא  יי' משנאיך הכת"הלא מן כי  .

למעלה כמבואר ועמו עמלק היה הזאת ז)הארורה חלון ה ' ורמוז (חדר תורה 227. משנה בספר

יח) כה, לקחת(דברים  וחושבים  הטועים האחרים , המלכים כדרך להלחם בא לא כלומר .

אין כי  עולם באי לכל להראות  רצה הזה הרשע  אבל השם . יושיעם  כי ואומרים שלל

וכיוצא. תחבולה הכל הים, ועל במצרים ההם  בימים  שנעשו והנפלאות ושהנסים אלהים.

שאמרנו וכמו הנחרץ, הכליון עליו נגזר השם על והתיצב שהתקומם ט')ולפי  חלון ח' (חדר

ואמרנו  הלב. מחשבת  כפי המצוה עיקר והנה האלה. הרשעים  על המשפט ארח תשתנה כי

בקיום גם ההבדל תסתעף ומהן וציוריהן. הכחות משקלי הבדל כפי  תבדלנה המחשבות כי

הזאת: המצוה

פסח 224. של  הגדה

אלו225. חכמים

ו226. הלכה כט פרק שבת הל' רמב"ם,

אלהים "227. ירא "ולא
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˙ÂˆÓאמר והודוי. ב)התשובה ל, בקולו "(דברים  ושמעת  אלהיך יי ' עד ואמר "ושבת .

ז) ה, עשו "(במדבר אשר חטאתם  את הגלות"והתודּו בזמן  ואמר מ). כו, את"(ויקרא והתודּו ְְְְִִַַ

אבותם עון  ואת  דניאל."עונם בספר תמצא  וכן  החטאים228. כל וכוללת  גדולה מצוה והיא 

המאכלות כמו בגויה, הפעולות הכחות מן המסתעפים בין כולם ; והפשעים והעונות

והכעס  הגאוה כמו במדות , הפועלות  הכחות מן המסתעפים בין וכיוצא ; והעריות  האסורות

בעלי שאר בנפשות  כדמותן  שאין הכחות  מן  המסתעפים  וכן וכיוצא. והחמדה והקנאה

עברנו  שאם  צונו וכיוצא. והתחכמות  הכפירות  רעות, ודעות  מחשבת-און  כלל כמו החיים ,

ולבקש ה' אל ולשוב הרעה מדרכנו שנשוב הלב, בזדון או התאוה מצד ברצון  מהן  אחת  על

הרוח  ובשפלות  בהכנעה דברים  וידוי  מעללינו רוע  על ולהתודות וסליחה, מחילה ַמלפניו

בצירוף נשברה וברוח ונדכה. נשבר שיגזור ובלב כפי הכל נפש , ועינוי  וצום ואפר שק

דרך  אל החוטא שיתקרב ההתקרבות רוב כן בתשובה, ההתאמצות רוב שכפי  הלב. משפט 

ב  השם מאהבת  זה וכל ממנו. נלוז שהיה כי"החיים עליה, חסדו ומרוב האדם נפש  את  ה

בספרי שכתוב כמו הוא , וחסד חיים  חפץ כי הבריות. ובאבדן  עולם בהשחתת  חפץ אינו

התשובה,229הנבואה. בפרטי  הן  הנפשות . הבדלי כפי זו, מצוה קיום הבדל כי  תבין ומעצמך

העונות מן רק ישוב לא האדם כי  התשובה. זמן ברוב הן  בתשובה, הלב בהתאמצות הן

שלא  רעים מדרכים  שב להיות לו אפשר ואי  עניניהן. רוע ושישיג  לו, הנודעים והחטאים

והדעת והבינה השכל בכחות  שיבדלו כפי בתשובה, הנפשות  יבדלו ולכן  ורעתן . גנותן השיג 

ממנו  יתעלם  בלבו, יתגלו לא  ואם  ה'. דרך יבין שבהתגלותן היקרות , הכחות ושאר והחכמה

והגנבה  והגזל העריות ממעשה ישובו ההמון זה ומטעם  הענין. שבאותו והרע הטוב הדרך

שלא  והחמדה והכעס  הגאוה מדרך ישובו ולא  ברוע, להם  הנודעים  וכיוצא  שבת  וחלול

למעלה  כמבואר הללו המדות ברוב השתקעו שהן  בעצמם  יבינו לא גם  גנותן . להם נתברר

ז) חלון זה , התכונות(חדר כל על משל ושמהו משם קחנו והענוה, הגאוה ענין על כשדברנו ,

ההמון . מן הנעלמות 

¯˙ÂÈÂבדעות רעה וחשבו עקלקלות בלכתן השכליות, הכחות  עונות  נעלמות מזה

השכל  הסיעו שהן  נעלמות , תכונות מרוע  אבל ובינה, שכל רוח  מקוצר לא  ובמחשבות .

למעלה כמבואר מעוות, ולדון עול לשפוט  ה ')והבינה חלון ד' לאלפים(חדר אלה בכל ויש .

בו  ששוטטה קטן  זמן על ויבכו שיתודו הקדושים  מּכת ותמצא הנפשות  בין  ִַהבדלים 

לועד  מלכת  המנעֹו רגע על ויבכה שיצטער מי  החכמים ומ ּכת  חול. בעניני ְְִִִֶֶַַַָמחשבתם

מצות על שכתבנו ממה שתבין  כמו ומגילות. ספרים יכילם לא רבים הפרטים  ואלה חכמים .

ט) כח, בדרכיו "(דברים  ואחדותו "והלכת  השם  בסוד האמיתיות  כשישיגו הנבונים  וכן  .

הנפלאים , הענינים באלה שחשבו הקצרות הראשונות המחשבות על ויתבוננו ויראתו,

"ואתודה"228. ד ט, ְֶֶַָדניאל 

לב 229. יח, יחזקאל 
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וכן התשובה. פרטי  הן והן ורחמים . סליחה דבר כל על ית' ממנו ויבקשו ה' אל ישובו

כפי הכל והעצבון . והחרטה והדאגה והוידוי הכניעה ברוב במאד. יבדלו הלב בהתאמצות

ב  השם  אהבת  וכח  שבנפשם , היראה מדת הנפש"רוחב ויוקר החטא , בגנות וההשכלה ה.

ומתענה  ומסתגף מצטער ישראל מלך דוד שהיה מה תראה הלא  בו. שהתגאלה העליונה

התשובה  במזמור כמפורש הנדכא, ולבו הנשבר ורוחו לבו עצבון שבע, בת  בדבר מאד

נ  מזמור ואמרא)"(תהלים  כד). קט, מצום"(תהלים  כשלו רב "ברּכי בין  הדבר הולך בזה וגם  . ַ

הנפשות בעלי כי  השבים . יבדלו התשובה זמן  ברוב וכן  מאלו. אלו הנפשות  יוקר כפי למעט ,

ודרכים נפלאים  ענינים  להם  התברר בעבור זה והיה התשובה. מן רגע יסורו לא  היקרות 

שאמר  כדרך זה. בדבר ופעם זה, בדבר פעם נלוזים שהם  תמיד וימצאו יום, יום עליונים

כ)החכם  ז , יחטא "(קהלת ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין  אדם  בכל "כי יבינו זה ועם .

ימיהם כל ועומדים  רבה, וכניעתם  נשברה רוחם תמיד הנה העליון. האדון  מורא עת 

החמורים המעשים זולתי  החטאים  מן  ידעו שלא והבינה, השכל דלי  כן ואין ַבתשובה.

האדם בהן שיכשל הדברים מן  אלו ואין שאמרנו, כמו וכיוצא  והעריות הגזל כמו המגונים,

הולך  הזה והענין התשובה. מעשה דעתו לפי השלים באמת, מהם וכשישובו העתים. בכל

קיום התחלף איך התבאר וציוריהן. כחותיהן הבדלי כפי  הנפשות , בכל למעט  רב בין ושב

הלב, במחשבת והרגעים  העתים  כל כוללת מצוה ושהיא  הנפשות. מצבי חלוף כפי  זו מצוה

למעלה: ענינה שבארנו התפלה מצות כמו

יח  חלון 

˙ÂˆÓאמר יז)התוכחה. יט, עמיתך "(ויקרא את  תוכיח מאד "הוכח גדולה מצוה  והיא .

הנהגת על לב שנשים המצוה ענין  כי שעה. ובכל עת בכל ונוהגת הענינים כל וכוללת

להעמידו  הישרים המופתים ונצוח  דעת  בדברי  נוכיחהו הטוב, מדרך נלוז וכשנראהו זולתנו,

ב  השם שבח  הזה ובדבר האמת . עליו"על ואמר בנבואה, הכהן  אהרן את  ז)ה ב, כי"(מלאכי

מפיהו  יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן ונאמרשפתי וגו'. ו)" בפיהו "(ב, היתה אמת תורת 

מעוןועו  השיב ורבים אתי הלך ובמישור בשלום  בשפתיו, נמצא לא ציורי"לה בהיות כי . ְְַָ

ואהב  בריות, של בשלומם וחפץ שלום  אוהב והיה האמת , והבין בלבו, הגדולות ַָהמדע ֹות

ברורים בדברים  והודיעם אלהים, יראו לא ולאשר לנלוזים מוכיח  היה במישרים, השם ָאת 

הקדש בלשון הנחתו כי התוכחה. ענין  וזהו הטוב. הדרך ומלמדם ה', ויראת החיים  דרכי

" בספר שיתבאר כמו המדעי, הברור גניםעל בעז מעין  כפי"" אדם לכל לעשות  ראוי  וכן  ה.

פניו  על ולהוכיחו מדע , ועניני תוכחת בדברי  כבודו ולהעיר האמת , על חברו להעמיד כחו.

ע משה אדוננו מנהג ראה ית '. ומוראו גדולתו שוכח  ושהוא  שמים  מורא בלי  ה "שמעשיו ְֵ

מואב, בערבות ישראל את  והודיעם230כשהוכיח  ומשפטיו, דרכיו השם יראת  הודיעם  איך

וכן וגדלו. כבודו בידיעות  והשתלמם  יראתם ממעוט שהסתעפו טובים, לא  אשר מעשיהם

א 230. כט , דברים
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בדורו, הנביא,231יהושע  ישראל 232ושמואל לכל פנים  נשאו לא הקדושים  הנביאים  וכל

גדולה  צדקה ואין  ודור. דור שבכל החכמים  וכן כולה. העדה וכל שופטיהם  שריהם מלכיהם

תבין ומעצמך בעולם. שמים  כבוד מתגדל ידו ועל מ ׁשחת , הנפשות מציל בדבריו כי ִַַמזאת,

דעת , ציורי מלאה להיות המוכיח נפש צריכה וכמה הנפשות . בין  זו מצוה קיום הבדל

תכונת שתבין צריכה היא  הבינה מן  וכמה דרכו. כפי  האמת ואיש איש  לכל לברר שתוכל

הסגולות ושאר הצדק מן וכמה התוכחות . דברי  תערוך תכונתה שכפי ונפש, נפש  כל

לעיני המזהיר מעלתה זוהר מרוב נשמעים  דבריה שיהיו בה, להדבק צריכין הגדולות 

השלום ממדת  מלאה להיות צריכה היא  וכמה דבריה. ישמעו  כן  מעלתה כפי  כי ההמון ,

נפשם ולהציל אותם  לחון הקטנים ועל האומללים על שתשקיף וכיוצא, והענוה והחנינה

קדמונינו  ואמרו הזאת. המצוה בקיום  תתחייב כן  האלו, הסגולות כפי והנה בתוכחותיה.

ב)ל"ז  נד, דבריהם(שבת ותבין  כולם . עון נושא מוחה, ואינו הדור כל בעון  למחות שיוכל מי

אמרו וכן  שבארנו. מב)ממה פסקא קדושים, כהנים, העבודה "(תורת טרפון , ר' יש233אמר אם

להוכיח  יכול הזה נפשו."בדור וסגולת מעלתו זוהר בעבור נשמעים  דבריו שיהיו כלומר .

" שם:] אמר [עוד תוכחת . לקבל יכול הזה בדור יש  אם  העבודה עזריה, בן  אליעזר ר' אמר

מוכיחים היאך יודע הזה בדור יש אם העבודה עקיבא [עכ ר' היודע"" המדע  איש  כלומר ל].

מצוה  קיום  מאד מה למדנו מדבריהם  אדם . מבני  ורוח רוח  כל נגד תוכחת דברי להעריך

ואע וכחותיהן. הנפשות מספר כפי  תתחלף אחד "זו כל ויוכל בה, חייבין  ההמון שכל פ

ממנו  פחות ושהוא  לדבריו השומע ורעו חברו פרטי  איש נגד וכחו דרכו כפי  ֵלקיימה

הטוב: מדרך נלוז כשיראהו להוכיחו חייב ואז ובמדע . בחכמה

‰�‰Â.לבד פה ובדבור הלב במחשבת  כולם תלויות  עליהם שדברנו אלו מצות תשעה

כן ובדבור, במחשבה בהן ההתעסקות רוב וכפי  שעה. ובכל זמן בכל נוהגין  ארבע מהן ויש 

התוכחה  מצות  והוידוי, התשובה מצות התפלה, מצות  והם, מהן . אחת  כל קיום  תגדל

שמע קריאת  מצות  והן ידועות. ובשעות  בזמנים  נוהגים  מהן וארבע עמלק. זכירת  ומצות

בליל  מצרים יציאת ספור ומצות סעודה. כל אחר המזון ברכת ומצות ובקומך. בשכבך

החלוף  מן כמה נכון  על והודענו בהבדלה. ויציאתו השבת, בכניסת היום קדוש  ומצות פסח.

הללו: המצוֹות  קיום  בענין הנפשות  כחות  בין יש 

יט  חלון 

ÔÎÂהמושכלות מן שניות תולדות כמו והם הדעת . לשקול הקרובות המצוֹות  לעניין 

הנפשות תבדלנה בהם גם  לאדם , האדם  מן  ובמעשה במחשבה תלויות  והן הראשונות .

בקצרה: קצתם ואזכיר כחותיהם . הבדל כפי  בקיומם 

כג-כד 231. פרקים  יהושע 

ו-יז 232. יב, שמו "א

שבועה 233. זו 
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˙ÂˆÓאמר רעים . יח)אהבת  יט, כמוך "(ויקרא לרעך מאד,ואהבת  גדולה מצוה והיא " ֵ

ז  קדמונינו ובדברי לחבירו. אדם  שבין הדברים כל קדושים)ל"כוללת פרשת כהנים , (תורת 

בתורה " גדול כלל זה עקיבא  ר' אמר כמוך'. לרעך ע"'ואהבת אע". כי  מצוה "כ. שהיא פי

אדם שבין  המצוֹות  קיום  כל מסתעפים  זו מצוה מקיום  הנה בלב. האהבה על תצוה פרטית

האזהרות .234לחבירו, שמירת  שנצטוינו וכן ולעשירים  לעניים  וההלואות הצדקות  כי

והנזקים המכשולות והסרת  וצדק-המשקולות  והחנינות והחסדים  התוכחות  עליהם,

והרצח  והגנבה הגזל מן השמירה וכן  כמוהו. זולתו כשיאהב כולם  האדם יעשה וכיוצא ,

האדם ישתמר וכיוצא , הלב ושנאת  והנטירה והנקימה ורכילות  הרע לשון והכחש והעושק

" שמצות שכמו ודע כמוהו. זולתו כשיאהב אלהיך מכולם  יי' את למעלה,ואהבת שבארנוה "

" מצות כן  כמבואר, וההשויה ההכרה יד על זולתי  באמת  בנפש  תתקיים  לרעך לא ואהבת

הכונה כמוך  אין כי בנפש . תתקיים  לא זה וזולת  וההשויה ההכרה ענינה עליה, שנצטוינו "

אהבה בטלה דבר בטל בדבר התלויה אהבה כי  ממנו. שקבלנו הטוב בעבור (אבות,שנאהבו

וא ד) טובות , האדם  יקבל לא  ההמון  ומרוב מי". על המצוה וגם  מספר. מתי  רק יאהב לא כ

" אחר כתובה היא  כי מדותיו. מפחיתות  מסתעפת רעה ממנו תטור שקבלנו ולא תקום לא

עמך  בני  ""את  אמר זה ועל כמוך . לרעך ׁשהרע"ואהבת  למה לב ישית  לא באמת , האוהב כי .ֵֶַ

כדרך רעהו. יב)עמו י, אהבה "(משלי תכסה פשעים  כל למעלהועל כמבואר חלון " זה  (חדר

בארנוה ') גם ט'). חלון ט' "(חדר מצות טעם זה תטור על ולא תקום  רק לא  יתכן  לא וזה "

בטל  שאינו דבר בעבור הזאת האהבה אין  וכן וההשויה. ההכרה מדרך האהבה בהיות 

כזב, האדם  טובות כל כי לאדם . האדם מן  במציאות איננה כזאת האהבה ענין  כי  לעולם .

כדרך הזמן , עם ג )ופוסקים קמו, תשועה "(תהלים  לו שאין אדם  בבן  בנדיבים  תבטחו ."אל

ב  השם  נגד נמצא היא  ועל "ורק לעולם. לעד ויעמידנו חיים  נשמת בנו שנפח בעבור ֶה.

מן בתוכחותיו והצילו האמת , על כשיעמידהו לאדם , האדם  מן  מציאותה אפשר זה דמיון

המצוה  וענין לפרקים. רק זה כל אבל לעולם . בטל שאינו דבר בעבור יאהבנו כי האבדון .

וההשויה. ההכרה דרך על זולתי קיומה, אפשרות  תמצא  לא כן ועל אדם . כל ונגד אדם  בכל

‰˙ÚÂ היא כי  לאדם , האדם שמן  הזאת  וההשויה ההכרה בדרך להתבונן צריכין אנו

ב  השם  אהבת מהן שתסתעף וההשויה ההכרה מדרך נלמדת מיני"איננה על הבנויה ה,

ב  הוא כי  לטובה. הרבות וממנו "הכחות  העליונות, הסגולות  כל מקור האמתי השלם  ה

וההדר  ההוד והכבוד, והעוז והחסד והגבורה והתבונה והעצה והחכמה והשלום החיים 

משפט  האדם  יכיר [אשר] ויותר סוף. ועד מראש  בכללו המציאות וכל והממשלה והמלוכה

האלה, הסגולות מאחת  השויה דמיון בנפשו כשתהיה מאד. עזה אהבה לאהבו יוסיף ה',

בזה. וכיוצא  חיל, גבור שהוא יועץ, שהוא  תבונות , איש שהוא  חכמה, שאוהב משל דרך על

שכל 234. "אע "פ וכתב הפטיר חסד, עשיית של מצות כמה שפירט  אחרי  ה"א, י"ד פרק  אבל  הל' רמב"ם ,
עשה  אחרים , לך  שיעשו רוצה שאתה הדברים  כל כמוך'. לרעך  'ואהבת בכלל  הן הרי מדבריהם , אלו  מצוות

ובמצוות" בתורה לאחיך  אותם  אתה
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ב  השם  מרוממות מעט שיכיר מי  כל לאדם"והנה האדם  מן האהבה תהיה ואם יאהבנו. ה

פתאים אדם  בני בהמון  נמצאו כי אהבה. לא שנאה, ההכרה תוליד הרוב על הדרך, זו על

תאמר  או ישנאם . חסרונם והמכיר וכיוצא . נפסדות  מדות בעלי  הדעת , חלושי  לב, וחסרי

להחזיקנו  המצוה באה זה שעל וחלילה הפחיתיות . ואוהב כמוהו חסר הוא  גם שהמכיר

שונאי הם  החכמים כי  לחכמים? ולא לטפשים לבד המצוה ותהיה רעים, בדרכים 

שיצטרך  עד הרגל צריכה ואיננה הנפש בטבע היא זו דרך על שהאהבה ועוד ְֵֶהפחיתיות.

הרוח. שפלי לאהוב הרוח שפל ּומטבע החכמים . לאהוב החכם מטבע כי עליה. ִִֶֶַַלצוֹות 

ענין כי ית ', הגדול שמו באהבת  שצונו למה דומה ואיננה כסילים . לאהוב הכסיל ִֶַּומטבע

גדולת יכלתנו כפי שנכיר עד תורה, דרכי  ובהבנת  טובים  בדרכים הנפש  שנסגל המצוה

ב  ז "השם קדמונינו שאמרו כמו ונאהבהו. ורוממתו לג )ל"ה פסקא ואתחנן, פרשת  'והיו "(ספרי,

את 'ואהבת אמר שהוא לפי  נאמר? למה לבבך', על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים 

ב  השם  את אוהבים  צד באיזו יודע  אינו לבבך'. בכל אלהיך ת"יי' הדברים"ה? 'והיו ל

אוהב  ואתה בדרכיו ומדבק העולם  והיה שאמר מי את  מכיר אתה כך מתוך וגו'. האלה'

ע"אותו  בטבע". השם  יאהב ושהמכיר וההשויה. ההכרה על המצוה כי למדנו מדבריהם  כ.

היקרים ודרכיו הנפלאים  ומעשיו התורה דברי על יכלתנו כפי שנעמוד צונו והנה הלב.

בטיב  ההכרה על התורה כונת אכן  רעים. אהבת  מצות אצל יתכן  לא זה וכל שנאהבהו. ֵעד

תחת אשר מכל עליונה שהיא האדם נפש  בסגולת  המכיר כי וצלמו. דמותו האדם בריאת

והפוכי-הכחות , והכחות בראשית, מעשה כל כחות  וכוללת  ממרומים  אצולה שהיא  השמש,

למעלה שבארנו בזה וכיוצא  חיים, בעלי  שאר בנפשות כדמותן שאין יקרות  (חדר וכחות

וד') ג' ב'. א'. חלון לבר-אלהין .ג' ידמה בחיים  יבחר שאם  הכח  אדם  כל ושביד בני235, וכל ֱִַָ

בעבור  רעהו את איש בלבם  שיאהבו יעקב זרע נצטוו זה על אלהים . בצלם  נבראו אדם 

במשנתו עקיבא ר' שנה זה על בלבם. הנמצאת הזאת העליונה יד)הסגולה משנה ג (אבות ,

בצלם" שנברא אדם  אבות ."חביב למסכת  בפירוש  ברחבה ופרשתיו ההכרה 236. היא וזאת

ושהוא  העליונה, הנפש  סגולת  בהכירו ביניהן, האהבה שתסבב האדם בני  שבין  וההשויה

שאמרנו וכמו הזאת . בסגולה עמו ח')שוה חלון ח' שנאצלו (חדר הנפשות . שבין  ההבדל על

על  אשר העמים  מכל נבדלים והן  אמת, זרע  שהן בעבור יעקב בזרע  הטהורות הנפשות

האדמה. פני

ÔÎÏÂשוין כולם  כי  ישראל, זרע  לכל ממנו איש שיאהב האהבה על המצוה עיקר

כולם כי הדעת , בדרך כשהולכים העמים  מכל אדם  בני  לכל לאהוב ראוי  וכן  הזאת . בסגולה

כן זה כמו שוין, הם כי  יעקב. זרע  בין  רק כמוהו זולתו שיאהב המצוה אבל בצלם . נבראו

ואע הסגולה. בהשוית  כמונו אינן העמים שאר אבל הזאת. הסגולה לעניין שאנו "זה, פ

וכבר  כמונו. עזה אהבה אותם  לאהוב חייבין  אנו אין אותם , ולאהבה עמהם  להטיב חייבים

כה)מלאך235. ג , (דניאל

.236226-233 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 
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אע עצמן , ישראל בני  נפשות  בין  הבדל שיש  נפש"בארנו יש  סגולה, אנשי כולם שהן פ

המליצה באה האלו העמודים  ועל אחרת. מנפש יותר יח)יקרה יט, לרעך "(ויקרא ואהבת

""כמוך  מלת ותאהבנו כמוך . הטובים ; ובמעשים בסגולות עמך ששוה פנים, לשני  מראה "

שוה  זולתינו נפש שתהיה שצונו לא הסגולה. ומאנשי אלהים בצלם  נברא כמוך הוא כי

ואין אפשר. אי  זה כי נפשינו. את כאהבתינו לרעינו עזה אהבה ונאהב נפשנו, עם  בעינינו

צרת כעל חברו צרת על המצטער אדם  תמצא לא כי החוש . מעדות  גדולה יותר עדות 

כי ודבר. דבר בכל וכן עצמו, בעבור עליו שיסתכן  דבר על זולתו בעבור יסתכן ולא נפשו.

האהבה  כי עליה. עצמו להכריח  הנפש בעל יוכל ולא  בנפש, נטוע כזאת  אהבה ענין אין

ע תתעורר וחפצה שתחפץ. עד לעוררה עליה שליט  אדם ואין הנפש אמצעיים"מטבע י

והחכמים הצדיקים ודרכי  הנפלאים  ה' דרכי בין וההשויה ההכרה כענין לנפש , האהובים

ואין מאד. עזה אהבה ית' אותו לאהבה בנפש  האהבה תתעורר כן  ידי  שעל להם, הדומים

ב  השם יצוה ולא ובדרכיו. בסגולותיו אליו דומה שאינו לאדם האדם מן  זה את"כל ה

שצונו  שאמרנו, כמו הענין אבל להשלימה. בכחו ואין נפשו בטבע  שאיננה מצוה האדם 

אדם שבין  וההשויה ההכרה היא וזאת  עליונה. נפש בעל כמונו שהוא זולתינו לאהוב

ומניעת ההטבות  ּתמׁשכנה הזאת  האהבה ומן  לרעינו. אהבה בנפש תסבב והיא ְִֵֵָָלאדם ,

לזולתינו. רעות  ָעשות

ÂÏÈ‡Â" להכתב ראוי  היה כנפשינו זולתינו שנאהוב התורה כונת לרעך היתה ואהבת 

יצוה "כנפשך  לא מאד, נפלאה אהבה היא ואולם  ממש . נפש אהבת כוללת  הזאת מליצה כי  .

בעלי שניהם  שהיו ויהונתן  דוד אהבת גדולה וראיה שאמרנו. מטעם כולו, הקהל לכל עליה

שנאמר  הזאת  המליצה נכתבה ואצלם בסגולותיהן , ודומים  למלוכה, הראויות  הנפשות

א)"(שמו יח, כנפשו "א יהונתן  ונאמר"ויאהבהו ג ). כנפשו "(יח, אותו עוד "באהבתו ונאמר .

יז) אהבו "(כ, נפשו אהבת אמר"כי שכן  פלא. זה והיה כו)"(שמו. א, לי"ב אהבתך "נפלאתה

התורה  כונת  היתה ואם נפשות. שתי  בין  כזו אהבה ענין  שיקרה המעט  שעל לפי וגו'.

ולפלא, לאות  ויהונתן דוד אהבת נכתב למה כנפשינו, זולתינו שנאהוב רעים  אהבת  ֵבמצות

את דוד שאהב חדש ומה כזאת ? עזה באהבה זה את זה לאהוב חייבין  אדם בני  כל אם 

" מצות  קיים  ספק בלי  בצדקתו והוא כמוך יהונתן ? לרעך רעיו "ואהבת  לכל אוהב והיה ,ֵ

צותה  ולא  האדם , לכל האדם מן זה יתכן  שלא שאמרנו, כמו האמת  אבל כזאת. באהבה

" אלא  נפש , אהבת על כמוך התורה לרעך זולתו "ואהבת כל יאהב אם כי  הזה. בשעור ודי  .

פרטים כי  זה. עם זה אדם בני הנהגת תתקיים  העליונה ונפשו האדם סגולת הכירו בעבור

ואמר הדבר פירש  הזקן והלל הזאת . האהבה מן המסתעפים  זו במצוה כלולים (שבתרבים 

א) תעביד "לא, לא לחברך סני , על "דעלך התורה מצות  היתה אם כי  לפרושו, פירוש  וצריך .

ואיך  נפש אהבת  יאהבנו אם תעביד? לא  לחברך עלך דסני  מה לפרש  צורך מה נפש. אהבת 

התורה  כונת שאין  להפך, שהענין לפי אמנם  חובל? הוא עצמו נפש  את  ברעתו עמו, ירע 

וההשויה  וההכרה וההשויה, ההכרה מן הנמשכת טבעית  אהבה על אלא נפש , אהבת על
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הוא  האדם . בני כל בה ששוין  וכבודה האדם נשמת  בצלם שיבין  ההשגה ידי על יסתעפו

שתעשה  מה כל רעיך בגלל לעשות  תצוך שהתורה לא כלומר, הזקן, הלל שפירש  הדבר

כשיקרך  לך ששנוא מה פירוש תעביד. לא  לחברך לך, דסני מה אלא  בזה. וכיוצא בעבורך,

תעשה  לא הדברים  אותן ובבזיון ; בקלון מרגיש אדם  שאתה לפי  מזולתך, הענין אותו

בו. הנטוע האלהים צלם בעבור נכבד כמוך, אדם  שהוא  לפי  בעיניך, יקל לא  כי לחברך.

הוא  הגדול והעיקר לחבירך. תעשה לא  וכיוצא, קנינים  אבדת הן  בזיון הן  צער הן  ולכן

ואע לסבלו, האדם יוכל שלא  בנפש ,"הבזיון דבק שהבזיון  לפי  מאומה, מחסרו שאינו פי 

ואע עליונה, היא  גם  נפשו כי לזולתך. תעשה לא וכן  הכבוד, בעלת עליונה האדם פי"ונפש 

כמו  בזיון . בלי  התוכחה בדרך זולתי  תבזהו. לא  ופחיתיות פתיות  רבות חסרונות  בו שתכיר

קדושים)שאמרו פרשת כהנים , ת"(תורת פניו? תלבין אפילו חטא "יכול עליו תשא  ולא כי"ל .

כנפשך. עליונה נפשו הנה פחיתיותיו בכל

‰�‰Â חסר שהוא ומי  כהוגן. הזאת המצוה עת  בכל יקיים הוא הנפש בסוד המבין

בחכמתו  שלמה המלך אמר רבים . בדברים  דעת בלי הרבה פעמים  עליה יעבור ובינה שכל

יב) יא, יחריש"(משלי תבונות ואיש  לב חסר לרעהו הזאת!"בז המליצה נעימה מאד מה .

" מצות  כמוך ּומפרׁשת לרעך ובעבור "ואהבת רעהו חסרונות שמכיר מי  הפירוש . וכך . ְֶֶָ

איש [הוא] שהמבזה [היא ] אות התוכחות, דרך על שלא ומבזהו בעיניו בז הוא חסרונותיו

" ומלת לב. שאמרנולב חסר כמו והבינה השכל על א')" חלון ה ' חסר (חדר שהוא הודיע  .

ו  העליונה. הנפש  בסגולת  מבין  שאינו ובינה תבונות"שכל ישיםאיש הנפש  סוד היודע  "

ואע פניו. ילבין ולא  החסרון לבעל יבוז ולא לפה ולא "יד וידום, יחריש  חסרונו שמכיר פי 

לב, חסר שהוא סימן זה כל ועם  אמת. דובר המבזהו והנה ולחוץ. השפה מן יוציאהו

במשנתו עזאי  בן ששנה ג )וזהו משנה ד פרק אדם"(אבות  לכל בז תהי  למליצת"אל דומה .

" ששנה זומא  בן דברי מפרש  והוא  שלמה. הבריותהמלך את  המכבד מכובד? ובכל "איזהו .

יבזהו. ולא  יחריש  בתהלתו, לספר שיוכל מעלות בו אין אפילו אדם לשום  יבוז שלא זה

שאין בטבע פתי שהוא משל דרך על הסגולות , חלוש  נפשו בטבע  רעהו אם  בלבד ולא 

כמבואר  ועוז? כח ניתן  לו לא אם  לעשות  יוכל מה כי  וכיוצא . אומץ ולא  גבורה, מדת  בו

ג ')למעלה חלון ד' ג (חדר חוטא , והוא ברע בוחר אם  גם  אבל מקום". מכל כי תבזהו, לא כ

ממשלה, בעל האדם  בהיות כי  דבר-בינה. בזה ויש כמוך. העליונה הנפש  סגולת בו יש 

יתאמץ  בבהמה, נמשל במעשיו שהוא  ותחת  אחת, בשעה לטוב מרע יהפך יחפוץ ואם 

למעלה כמבואר חדשה ורוח חדש  לב לעצמו ויעשה שלמה, בתשובה חלון לשוב ה ' (חדר

תדעב') לא  כי  בו. חפץ אין  ככלי  בעיניך בז להיות ראוי אין  כן על נכבד. איש  יהיה ואז

ז  קדמונינו שאמרו כמו יום. ילד א)"(על"מה יז , דף אחת"ז  בשעה עולמו קונה ואמרו "יש .

ד) הבא "(אבות , העולם חיי  מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת  שעה ."יפה

עזאי בן אמר זה שם)ועל שעה "(שם  לו שאין  אדם  לך אין בז "כי זה יהיה למה פירוש , .

שישוב  קטנה שעה לו שיהיה אפשר שאין החוטאים מן  שיהיה מי אדם לך ואין בעיניך?
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גדול. כבוד בו נטוע שהיה מי  בזית [כי] ונמצא גלוליו. מכל ויטהר ויתקדש בתשובה, בה

למסכת ובפירוש  הנפש. בסוד מבין שהיה הזה האלהי  התנא  בדברי הנכון הפירוש זהו

זה. ענין השלמתי לפרשו237אבות ראוי  מאמר זה לתנא  מצאתי  פרשתעוד כהנים, (תורת

אומר"קדושים) עזאי א)בן ה, מזה (בראשית גדול כלל אדם'. תולדות ספר ע"'זה ׁשב ". ָכ.

" שאמר עקיבא  ר' דברי  בתורה על גדול כלל זה כמוך'. לרעך שפסוק "'ואהבת  הוא  אמר .

אדם" תולדות  ספר ממלתזה וההשויה ההכרה ענין דקדק עקיבא ר' כי ממנו. גדול כלל "

""כמוך " מפסוק יותר מפורשת  האדם  נפש  סגולת  עזאי בן ואמר שבארנוהו. דרך ועל זה .

אדם תולדות נאמ "ספר שם  כי א)ר. ה , אותו "(בראשית  עשה אלהים  הוראה "בדמות  וזה .

זה. דרך על שהם  הברואים כל יאהב זה והמבין  הזאת . הנפש של הגדולה הסגולה על

נאמר בראשית במעשה כי  אחר. במקום  נכתבה לא הזאת כז)והמליצה א, ויברא "(בראשית 

אותו  ברא  אלהים  בצלם בצלמו האדם  את  ""אלהים נזכר ולא  אלהים. וכן"בדמות  .

נאמר נח ו)בפרשת  ט, האדם"(בראשית  את עשה אלהים בצלם אמר "כי זה בפסוק לבד .

אלהים" ."בדמות 

Ú„Â" מלת  בעליצלםכי נפשות כמו השמש  מתחת  לא  עליונה, האדם  נשמת היות על "

שבארנו כמו א')החיים, חלון ג ' "(חדר ומלת  מעשה דמות. כחות  כל כוללת  היותה על "

בכחות ובוחר בלבו מושל ושהוא  העליונה, החכמה דרכי  מהם שמסתעפים בראשית 

שבארנו וכמו ג-ה )והפוכי -הכחות, חלונות  ברב (שם רק מתחלפים ואינן  אדם . כל ביד וזה

לבזותו  לך ראוי  אין גמור, צדיק כרגע להיות ויוכל בדמות שנברא  ולפי בעצם . ולא ובמעט 

" מפסוק יותר כולל זה פסוק ולכן כמוך ולשנאו. לרעך הענינים"ואהבת כי בזה ודי .

ודרכי השגתם גודל כפי זו מצוה בקיום הנפשות  תתחלפנה כי  תבין ומעצמך נשגבים.

האלו  התבונות דרכי  שוכחים שאין הללו, בענינים  מחשבתם  ודבקות הנפש. בדרכי בינתם 

שלמה  קרא  ולכן הפחיתיות. מן מעט רק שעושה למי  מיד ישנא השכחה בעת כי  רגע .

" תבונותלמחריש יב)"איש יא, בעז (משלי השלישי בבית ויתבאר הנפשות", יתחלפו וכן  ה.

ויש בקניניו, עמהם  ייטיב הבריות את שבאהבתו יש  האהבה. מן המסתעפים במעשים

והבן: כחו. כפי אחד כל ובתבונתו בשכלו ויש בגופו,

˙ÂˆÓאמר גרים . לד)אהבת יט, מצרים"(ויקרא בארץ הייתם גרים כי כמוך לו ."ואהבת  ֵ

" בישראל שנאמרה למליצה דומה הזאת כמוך והמליצה לרעך האהבה "ואהבת טעם וכן .

כשקבלו  לישראל, שוין  ועתה אלהים . בדמות היותם בעבור הגרים  אהבת כי בשתיהן. ֵשוה

ב  השם  מאהבת  בהם"עליהם יש כי מופת  וזה ישראל. זרע  בה שהתחייבו והמצוֹות תורה ה

העמים מן  אבותיהם היות  בעבור לקצר או להרחיק לנו ואין ישראל, כמו יקרות  נפשות

ומצות תורה בלי  רבים  עתים  נוהגים היינו אנחנו גם כי העמים. במנהגי רב זמן  חיו ובעבור

ככל  היו אבותינו אבות וכן צאתם. עד למצרים אבותינו ירדו מעת הדעת, שקול בדרכי  רק

.237278-281 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 
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כמאמר ב)העמים כד, ואבי"(יהושע אברהם אבי  תרח  מעולם, אבותיכם ישבו הנהר בעבר

אחרים אלהים ויעבדו ע"נחור אבינו אברהם והתרומם שהתגדל וכמו ה'". בדרכי  בלבו ה

אחד  התרומם לו דומה כן אחריו, בזרעו ובחר ברית  עמו השם שכרת  עד אבותיו, כל על

ב  השם כנפי בצל לחסות ומתקרב ובא  מהן ופורש אבותיו, דרכי  על בלבו הגוים ה."מן

" אמר זה ועל יקרה. נפש בו שיש  ועל "כמוך ובידוע שבארנו. וכמו כמוך הדומה כלומר .

" אמר הגוים  בחקות  רב זמן נוהג מצריםהיותו בארץ הייתם  גרים לאנשי"כי [היינו] דומים  ,

הפסוק בראש ואמר ומצוה. תורה בלי  לד)הארץ יט, הגר "(ויקרא לכם  יהיה מכם  כאזרח 

אתכם לפי"הגר כאזרח  נחשב יהיה כמוכם  ומשפט צדק ועושה אתכם , גר שהוא כלומר .

ז  קדמונינו שאמרו וכמו זה. תנאי  ועל לאזרח . במעשיו יט)ל"שדומה ויקרא על כהנים, (תורת

תורה " דברי כל את  עליו שקבל אזרח מה התורה.238כאזרח , דברי  כל את  עליו שקבל גר אף

אמרו  מכאן  למעלה. וכמבואר עליונה שהתורה לפי  מבין, שאינו בין שמבין מה בין כלומר

אותו "(שם) מקבלין אין אחד, מדבר חוץ תורה דברי כל את  עליו שקבל שעדיין"גר כלומר .

ר  בה. אמּון אשר יקרה נפש  בו ואין נוקף, ב "לבו מדקדוקי"י  קטן  דבר אפילו אומר יהודה ר ֵ

"239סופרים . עוד ואמרו שבארנו. הטעם כמוך מאותו לו המליצה "ואהבת זאת כלומר .

כמונו. הוא  כי ללמדנו הגרים , אצל גם נכתבה בעצמה

ÌÂ˜Ó·Âאמר ט)אחר כג, הגר "(שמות  נפש  את ידעתם  על "ואתם  רמז המליצה בסתר .ָ

תכונת שתתחלפנה וכמו היקרות. הנפשות ממספר והיא  לישראל, נודעת שהיא הגר נפש 

" מצות בקיום לרעך הנפשות  כמ "ואהבת הגרים ., אהבת מצות  בקיום  תתחלפנה כן  ו

מוחזקות והנחלות הארץ ואין בארץ. ותושבים גרים  כולנו שאנחנו להתבונן צריך וביותר

כי לצמיתות , א)לנו כד, ומלואה "(תהלים  הארץ ולא "לה' הארץ. לאדוני ולא המלוכה לה' ,

רוחו  שנדבה העמים  מכל מי  ולכן ומשפטיו. חקיו נשמור בעבור רק מורשה לנו ניתנה

עמנו  שוה בקהלנו, עצמו ולהכניס ובמצותיו בתורתו ולעבדו ישראל כעמו ה' את  ליראה

הכל  יבין  והמבין  ובכתובים, ובנביאים בתורה יסודות  יש הדברים  אלו ולכל הטובה. בכל

בזה: ודי  באמת .

כ חלון 

˙ÂˆÓאמר ולהדרם . מפניהם  לקום וזקנים, חכמים  לב)כבוד יט, שיבה "(ויקרא מפני

זקן פני  והדרת סגולה "תקום אין כי ולומדיה. והחכמה התורה כבוד כוללת הזאת והמצוה .

ולכבדם . להדרם  הזקנים מפני לקום  המצוה באה ולכן שבארנו. כמו החכמה, מן  יותר יקרה

ז  קדמונינו ב)ל"אמרו לב, ת"(קידושין אשמאי? זקן  יכול תקום '. שיבה ואין"'מפני זקן. ל

שנאמר חכם . אלא טז)זקן  יא, ר (במדבר ישראל'. מזקני  איש שבעים  לי הגלילי"'אספה י

שנאמר חכמה. קנה זה אלא זקן אין  כב)אומר ח, ע(משלי דרכו'. ראשית  קנני כלומר "'יי ' כ.

סיני238. בהר

ושמאל"239. ימין לך  יגידו  אשר  הדבר  מן  תסור "לא התורה במאמר נכלל  זה כי  תמימה" "תורה ספר הוסיף 
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"זקן" נוטריקון  קנה " אין"זה באדם , חכמה מאסף אין שאם  חכמה. אלא נפש  קניין  ואין  .

הנה  הלב. אומץ קנה נדיבות . קנה בינה. קנה שכל. קנה תאמר, אפילו כלום . קניניו שאר

כחות כל על ממלכת  גברת  החכמה כי  לבטלה. קניניו בכל ישתמש קדומה, חכמה אין  אם 

" ּוראיה: כמשפט. שלא קניניו בכל ינהג  תחסר ואם דרכו הנפשיות , ראשית קנני  כלומר "יי' . ְָָ

למעלה זה בארנו וכבר דרכיו. בכל נוהג ידה ועל דרכו. ראשית  היתה חלון החכמה ב' (חדר

בעבור ט') התורה, ובעלי  החכמה אנשי ולהדר לכבד יוסיף ובינתו האדם חכמת  כפי ולכן .

החכמים את  יירא כן כביכול. וגדלו כבודו בעבור שהיא  ה', יראת  כדרך וזה הגדולה. מעלתם 

ז  קדמונינו אמרו והמצוה. התורה אלהים  מכתב עליה שחרות  נשמתם , כבוד ל "בעבור ָ

ב) קג , ומחבקו (כתובות מכסאו עומד היה חכם תלמיד רואה כשהיה יהודה, מלך יהושפט  על

[ע מרי מרי  רבי רבי לו קורא והיה עליו "ומנשקו, שהעיד הזה המלך מעלת  יודע  ואתה כ].

ו)"(דהי הכתוב יז, יי'"ב בדרכי  לבו השםויגבה ויראת בינתו ברוחב כי  למעלה. ובארנוהו "

הזה. הכבוד כל מכבדם  היה אליה, ואהבתו בתורה ובינתו בלבו, תקועים שהיו ואהבתו

ז  אמרו הנפשות . בכל למעט  רב בין  הענין הולך ב)ל"וכן כב, תירא ',"(פסחים אלהיך יי' 'את

חכמים תלמידי  ""לרבות  אמרו עוד במקומו . מדבר ולא  במקומו ישב לא  הידור? איזוהו

דבריו  את סותר ובממון ."ולא  בגוף לכבודם  הרבה יעשה ומהדרם, החכמים את והמכבד .

ז  שהזכירו ב)ל"וכענין  נג, וכן(פסחים חכמים. תלמידי  של לכיסן  מלאי  קיא,ממטיל (כתובות 

תב) בת  לת"הנושא  בתו והמשיא  במחשבת"ח זו מצוה קיום  רוב כפי  דבר, של כללו ח.

בענינה: הנכבדות  הפעולות תרבינה כן  הלב,

˙ÂˆÓאמר ואם. אב יב)כבוד כ, אמך "(שמות ואת אביך את הזאת"כבד המצוה וגם .

סבלו  צער וכמה וגדלוהו. הולידוהו והאם שהאב לפי  באדם  הנטועה הדעת  לשקול קרובה

הטוב  ולמדוהו לאזניו, מוסר והשמיעו גדולות , טובות  עמו ועשו אנשים . לכלל בא  טרם 

ויעשה  טובותם . גמול להם להשיב לכבדם חייב זה כל ומטעם  ממנו. זקנים והם  דרכם . כפי

ז  קדמונינו אמרו רוחם . ולקורת  להנאתם  [יכול] שהוא  מה ב)ל"להם לא, איזהו "(קידושין

ומוציא  מכניס ומכסה, מלביש ומשקה, מאכיל ע"כבוד? אבותיו ". יכבד הדעת איש אבל כ.

שלקצת אפשר עמו, שהטיבו הטובה הכרת כי שזכרנו. הטעמים  מן  נשגבים לטעמים

וכשיקרוהו  בחייו, וקץ ובמצוק  במצור בהיותו לרעה. האדם במחשבת תתהפך העתים 

יכבדם אמנם באלה. וכיוצא ילדתני! כי  אמי לי אוי ויאמר כמות , מרות  ורעות רבות  צרות 

בחכמה  השמש תחת שתשתלם בו, הנפוחה היקרה הצורה לקבול סבה שהיו בעבור

יוכל  השמש תחת  דבר ואין אליה. ערוך שאין הגדולה הטובה והיא  המעשים. ובכשרון 

הע הסגולה שמו לבטל ויקדש  בתורתו יבין  יאהבנו, השם, את יירא  חי בהיותו הזאת. ליונה

בה  תגדל כן  אלו, בענינים  הנפש  מעשה גודל וכפי  נפש. ובכל לב בכל ויעבדנו ית' הגדול

למה  דומה וזה האלו. המעשים  כל אל הסיבה שהיו כחו בכל אבותיו את  לכבד החפץ

" מצות בענין  אלהיך שבארנו יי' את ממנו "ואהבת מקבל שהוא הטובות  בעבור תהיה שלא .

אבל  מחיים . מות בוחר שהוא  בעתים  להתמוטט תוכל זה, דרך על שהיא  האהבה כי ית '
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כבוד  וכן  ית '. מרוממותו כחו כפי הבינ ֹו בעבור באמת , תהיה היראה וכן  אמת. בדרך ִָתהי 

התורה. כונת היתה הזה הכבוד ועל בעולם. היותו לו סבבו שהם  בעבור מזה תסתעף אבות 

מצותיו  ושומר השם  את  ירא  שהוא  [היא] אות  האלו, הטעמים מפני אבותיו והמכבד

ז  קדמונינו אמרו ב)ל"באמת. ל, "(קידושין זו, מצוה ואמו על אביו באדם  יש שותפין שלשה

הגוף "ה "והקב  לולי  כי ביצירתו, שותפין שהן  בעבור לכבדם  שצריך מדברנו, תבין וכונתם .

שזוכה  הטובה כל משיג היה ולא לעולם. באה נפשו היתה לא והאם , האב מזרע שהתהוה

ב  השם את  ויראתו באהבתו תרבינה "אליה כן  הלב, במחשבת שיכבדם  הכבוד רוב וכפי  ה.

בכל  לשרתם ויעמוד הגוף. בעניני הן  הממון , בעניני הן  לכבודם  שיעשה הטובים  המעשים

ולתפארת , לכבוד להם  שיהיה כדי ובמעשיו, בדבריו לבבם ולשמח  עמהם ולהטיב כחו

וריבם . משאם טרחם  הללו.240ויסבול מענינים הנביאים בספרי  כתוב הרבה דבר סוף

ז  רבותינו טו)ל"ואמרו א, רבה דברים אבותי"(מדרש את שמשתי הרבה אומר, היה גמליאל ר'

אביו  את  עׂשו ששמש  ממה החצי עשיתי  כפי"ולא זו מצוה קיום תתחלף איך תבין ובנקל . ֵָ

הנפשות: התחלפות

כא  חלון 

˙ÂˆÓאמר ואם. אב ג )מורא יט, תיראו "(ויקרא ואביו אמו דומה "איש  המצוה וענין  .

אמרו  אבותיו. מעלת עצמו על להגדיל חייב וכן גדולתם. בעבור חכמים מורא  למצות

ז  ב)ל"קדמונינו לא, סותר "(קידושין ולא  במקומו מדבר ולא  במקומו ישב לא מורא ? איזהו

דבריו  ע"את מצות". אצל ענינה שהזכרנו אמת ממחשבת  היא  גם תסתעף זו מצוה ועיקר כ.

תדמה  ולכן  היראה. פי  על המעשה רוב יגדל כן  הלב, בינת  ורוב המחשבה טהר וכפי כבוד.

מענינו: למד והדבר בקיומה. הנפשות התחלפות בענין אליה

˙ÂˆÓאמר דבר. בכל ולקדשם  אהרן זרע  ח)כבוד כא, לחם"(ויקרא את  כי וקדשתו

מקריב  הוא לכבד "אלהיך תכריחם  ההמון  דעת  גם  כי  בקיומה. הנפשות יתחלפו בזה וגם  .

משרתים להיות  ולתפארת, לכבוד ישראל מכל שנבדלו לפי ענין. בכל הזה הנבחר הזרע

מעבודת העולם, עניני  מכל המתקדשים הם הזאת והמשפחה לחמו. ולהקריב ה' בחצרות

בני את להורות ה' בתורת  יתחזקו למען והכל חול. עניני  ומשאר ומתן  וממשא האדמה

שכתוב כמו להם. לטוב והתורות המשפטים  את י)ישראל לג , ליעקב "(דברים משפטיך יורו

לישראל  והוידוים"ותורתך קרבנותיהם בהקרבת  העם  פשעי על ולסלוח לכפר וכן  .

האלו  הקדושים המשרתים  ויקדשו יכבדו שהעם  וראוי ית '. הכל ליוצר והתהלות  והתפלות 

יותר  נפשם תיקר עוד ואולם ממעשיהם. להם המגיעה הגדולה הטובה בעבור ענין , בכל

המשפחה  נפשות  מעלת ויודעת  האדם נשמת  בסוד המתבוננת הזּכה הנפש  בעל ַָבעיני 

הנבדלים הזאת  הגדולה 241היקרה הקדושה כח בעבור ישראל, מעדת ישראל אלהי מה'

יב 240. א, דברים  ע"פ מליצה

ישראל 241. מעדת הבדיל  שהקב"ה
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בנפשותם . בארוכה242שנאצלה זה ענין  שבארנו  ח')וכמו חלון שמיני שצותה (חדר וכמו ,

מלך אצל טו)תורה יז , מלך "(דברים עליך תשים  ז "שום קדמונינו ואמרו א)ל". יז, (כתובות 

עליך " אימתו שבארנו"שתהיה וכמו נפשו כבוד בעבור זה וכל ז'), חלון ראוי(שם כן כמו .

ז  שהעתיקו וכמו ענין. בכל עלינו וכבודם הכהנים קדושת  הזאת ."שתהיה המצוה פרטי ל

ושיקדשם שיכבדם והקדוש הכבוד מעשה תגדלנה כן האלו, הצחים  בענינים ההבנה וכפי

זו: מצוה בקיום גם  מתחלפות שהנפשות  ותבין הישראלי. האיש 

‰�‰Âהמצוֹות מן  מקצת איך בארנו במישור, ולהוכיח  להודיע  בפרטיהן . מעט והרחבנו .

הענין לברר ודעת לקח יוסף מדעתו והמבין הנפשות. הבדל כפי המצוֹות  קיום תבדלנה

אמרנו וכבר תעשה. הלא מן  ואזהרה אזהרה ובכל העשין. מן ומצוה מצוה א')בכל (חלון

בעז  כולו הענין מהשלים אחדל לא  עלי , חסדו ה' יצוה אוכל."אם  ולא נלאיתי  כעת אבל ה.

המבוארים , המעטים  מן ואולם העולם. ועניני הזמן  עול מפני לעשותו הדבר עלי כבד כי

הכל: על להקיש  המשכיל יוכל

ÌÚÂכללים וכללנו יסודות ויסדנו הצעות הצענו שבו הראשון, הבית  מלאכת נשלם  זה

" של לשונות כל יתפרשו ידיהן  בעז חכמה שעל השני ובבית הקדש . בספרי  הנמצאים ה ""

ע יתפרשו וכן הענין. אמתת  על יורו מספיקים , בפירושים  כולם הללו "יבואו היסודות  פ

" של לשונות "עצה כל ושל "מחשבה " דבר ושם  בעז תושיה " השלישי בבית  הענינים"" כי  ה,

וישר: באמת  שעשוים  לפי  לעולם , לעד סמוכים בזה זה וקשורים  באלו אלו מתפרשים 

ÔÈ‡Â על וברעדה בגילה לו ולהודות קדש, בהדרת  לה' להשתחוות  זולתי  דבר, בפי עוד

וברוב  ברחמיו חנני ואשר אמת. דברי יושר לכתוב לבבי  חפץ להעיר גמלני , אשר הטוב כל

הוא  הזה. הראשון  החלק לאור להוציא בידי  מלא  ואשר כחי. כפי חפץ דברי למצוא  ִֵחסדיו

ודברי השני הבית דברי גם לאור להוציא  לאמצני, הטובה ידו שנית  ויוסף עלי יגן ברחמיו

וקרבני נא ! הצליחה ה' אנא  הללו. בענינים  גמרתי אשר החלקים  שאר ועוד השלשי , ָהבית 

תענני . אליך אקרא וביום  חנני. והשכל בינה ודעה נקני . ומנסתרות מרע  והצילני לעבודתיך.

ד) כה, למדני"(תהלים  ארחותיך הודיעני יי' נביאך"דרכיך יד על שכתוב כמו יז). מח, ,(ישעיה

תלך " בדרך מדריכך להועיל, מלמדך אלהיך יי' אני  ונאמר"כי  יט). לג, אני"(שמות  ויאמר

ארחם אשר את  ורחמתי אחון אשר את  וחנותי וגו' פניך על טובי  כל אמן:"אעביר .

0

האדם242. נשמת מעלת לו שיתברר  לעצמו ילמד שלא זמן "כל אביך": ל "מוסר  בהקדמתו  קוק הרב לשון 
עבודה". טעם לטעום אפשר  שאי  כמעט  וכו ' הקדושה הארץ ומעלת ישראל ומעלת
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הספר  מלאכת על שר אשר המחבר דברי אלה גם

,˙Ï„· ˙Á‡ ‰ÚÂ�˙Â ,„˙ÈÂ ˙ÂÚÂ�˙ '· ,„˙ÈÂ ˙ÂÚÂ�˙ '· Ï˜˘Ó·

.¯‚ÂÒ· ˙ÂÚÂ�˙ '·Â ,„˙ÈÂ ˙ÂÚÂ�˙ '·Â ,„˙ÈÂ ˙ÂÚÂ�˙ '·Â ,„˙ÈÂ ˙ÂÚÂ�˙ '·Â

.Bìãâì ø÷ç ïéàå ìàä ãBák ábNðÄÀÈÀÈÅÀÅÅÆÀÈÀ

äàøà:éàìô àeäå ìàùà äîe .ïéáà àìå ÆÀÆÀÉÈÄÈÆÀÇÀÆÄ

.Bììä-î eøtñé àì íéðBáð úBitÄÀÄÉÀÇÀÇÂÈ

éìB÷ ïéæà-é äëéàå .åîc íéòãBé íbÇÀÄÈÀÅÈÇÂÄÄ

.Bìéìk éL úø-eîz éaì ïBöø ézzÇÄÀÄÄÀÇÇÀÄ

:éìçî øéLå éLeî øéLk éçéN áøòé óàÇÆÁÇÄÄÀÄÄÀÄÇÀÄ

BìëNa äàb-úîì ìàä äðòé àìÉÇÂÆÈÅÀÄÀÈÆÀÄÀ

:éìéç áøå àeä ézëàìî øîàì íéøòé ïtÆÇÂÄÅÉÀÇÀÄÀÇÅÄ

:Bì øLà úà òãéå .çeø ìôL íéøéÈÄÀÇÇÀÅÆÂÆ

:éìzôðë änø LBðà Bì íéäìà øçáéÄÀÇÁÉÄÁÄÈÀÇÀÈÄ

תם

י 0 השנ ית הב - עול נ ן ג
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שני בית

הלבנון " "מגדל

משליו הקדש לשון ושרשי יסודות  וללבן לברר  המחוברים  לענינים  כולל שם 
רבות למחלקות ונחלקים  ומליצותיו ,

שמו זה  הראשון הספר

נעול  גן

ÌÈ˙· ‰˘Ï˘ Â·Â

‡ˆÈ ¯·Î ÔÂ˘‡¯‰ ˙È·‰ÏÚ ÌÎÁ ˘¯˘ ¯‡·Ï ˙Â„ÂÒÈÂ ˙ÂÚˆ‰ ÏÏÂÎÂ ,¯Â‡Ï
Â˙‡¯Â‰Â Â˙Á�‰ ‰Ó ÏÚ ,Â�ÂÎÓ

השני הבית
‰˙Ú ÒÙ„� ‡Â‰Â

,ÂÈ�È�·Â ÂÈ˙Â¯Ê‚Ó ˙Á‡ Â‡ ‰Ê ˘¯˘ Ì· ¯ÎÊ�˘ ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ Â· Â¯‡·˙È

Ô‰ÈÏ„·‰ ,‰È˘Â˙ ¯·„ Ì˘Â ,·˘Á ˘¯˘Â ıÚÈ ˘¯˘ Â¯‡·˙È È˘ÈÏ˘‰ ˙È··Â
Â¯‡·˙È ÌÈ¯·„‰ ¯˙ÈÂ ,ÂÏÏ‰ ˙Â�Â˘Ï‰ ÔÓ „Á‡ Ì· Â¯ÎÊ�˘ ÌÈ·Â˙Î‰Â Ô‰ÈË¯ÙÂ

‡È‰ Ì‚ ˙‡¯˜� ,‰È�˘‰ ‰ÁÈ˙Ù‰ È¯·„ ÍÂ˙Ó

הגן מבוא

.ÌÈ�È�· È�˘Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ‰¯Â˙·˘ ˙Â·È˙ ÂÊÈ‡ Â¯‡·˙È ‰Ó

Â„ÒÈÂ Â¯·Á

ı¯È‰ ÈÏ˙Ù�

¯‰Î Ô·"ˆÈ ÏÊÈÂÂ ¯Ú· ¯Î˘˘È ¯"Â
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המחבר פתיחת
השניה

הראשונה הפתיחה כשם  שמה  ויקרא

הגן מבוא

ÏÎ˘Â ,ÂÏÎ˘ ÏÚ ÔÚ˘�Â ÔÂ‡‚Â ‰‡‚ ‡ÏÓ Ì„‡‰ ·Ï ÈÎ ¯·ÁÓ‰ ÔÓ ÌÏÚ� ‡Ï ¯˘‡·

È Ï‡ ÏÏÙ˙‰Â ,ÂÏÎ˘ ÌÚ ¯ÒÂÓ ˙ÂÁÎÂ˙ ¯·„ ,·˘Á� ‰Ó· Ì„‡‰"ÂÈÏ‡ ÂÈ�Ù ¯‡È È

:¯Ó‡ÈÂ ÂÏ˘Ó ‡˘ÈÂ .ÌÈ¯˘ÈÂ ÌÈ�ÂÎ� ÌÈ¯·„ ¯·ÁÏ ÏÎ˘‰Â ‰Ú„ Â‰�ÁÈÂ

:¯‚ÂÒ· ÔÎÂ ˙Ï„· ˙ÂÚÂ�˙ Ú·˘Â ,„˙ÈÂ ˙ÂÚÂ�˙ '·Ó ·Î¯ÂÓ ÈÊÂ¯Á ¯È˘

éìëN äøeò ìôBà éðîe CáñîÄÀÈÄÄÆÈÄÀÄ

úéa ãBò äðáe ìéç äNòå àBáÇÂÅÇÄÀÅÇÄ

éì àeä ø÷é .ïBðáìa øLà ïâaÇÇÂÆÇÀÈÈÈÄ

.úéæ õò íâ ïôâ äðàz Bá ékÄÀÅÈÆÆÇÅÇÄ

íéòeLòL úøBz úã ìkNäå !Ba áLÅÀÇÀÅÈÇÇÂÄ

íéòð óà ø÷é ïBä åéøãç àlîÇÅÂÈÈÈÈÇÈÄ

úëì òðöä êà !Cì !øBâç äàøéÄÀÈÂÅÇÇÀÅÇÆÆ

.úëøtì úéaî àì ìáà !äô-LâÆÉÇÈÉÄÅÇÈÉÆ

êìî ìëéä ìà !øîBç úéáa ïëBLÅÀÅÆÆÅÈÆÆ

Bøúñ !àBáz ìà ?àBáú àBáä ,íìBòÈÂÈÇÈÄÀ

.Cìäúé íéîLä âeçå ,CLçÉÆÀÇÈÇÄÄÀÇÈ

.BøBà èéaäî úBäk LBðà éðéòÅÅÁÅÅÇÄ

íéiç çeø úîLð ía øLà íà ékÄÄÂÆÈÄÀÇÇÄ

.íéîL óeòì ,íéôðk íéàNBðÀÄÀÈÇÄÈÈÇÄ

íéáëBkì ìòî íúBìò écîÄÅÂÈÅÇÇÈÄ

.íéáL ãçtîe ïeöeøé òâøÆÇÀÄÇÇÈÄ

eàOð íâ eîø íé÷çL íà !øeLÄÀÈÄÈÇÄÈ

!íäì ìònî áùBé øLà íø äîÇÈÂÆÅÄÇÇÈÆ
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.eàøéiå eàø íéôøN äpäÄÅÀÈÄÈÇÄÈ

.íäéôðk íò eqk íéðôe ìâøÆÆÈÄÄÄÇÀÅÆ

,äòìBú íãà ,änø LBðà ék óàÇÄÁÄÈÈÈÅÈ

,äòìBö Búðéa ,ãé øö÷ BìëNÄÀÀÇÇÄÈÅÈ

äôBö åéðéò íeø úøàôúa !äpäÄÇÀÄÀÆÆÅÈÆ

?äôqé ït àøé àì Céàå ,íBøîÈÀÅÉÈÅÆÄÈÆ

õBtçz ìà ,àBáú äô ãò !ãBîò éìëNÄÀÄÂÇÉÈÇÇÀ

ìétòz ìà ,Eîî àìôeîa øB÷çìÇÀÀÀÈÄÀÇÇÀÄ

,õBt÷ú Eãé úà .øää Làøì úBìòìÇÂÀÉÈÈÆÈÀÄÀ

çeø úà.ìétLz Eááìe ,øBöòz E ÆÂÇÂÀÈÀÇÀÄ

ìáú éáçø ãò ïðBaúäì àì ékÄÉÀÄÀÅÇÇÀÅÅÅ

ìaâú ék ,éìëN Eéúàø÷ äpäÅÈÀÈÄÄÀÄÄÇÀÅ

,äòáâ ìk ,äãNa éøøä äáâÉÇÇÈÄÇÈÆÈÄÀÈ

.äò÷á Bà øBá ,íéî é÷îòî ìkÈÇÂÇÅÈÄÄÀÈ

?ì÷ éî ?ãák éî àöîð ìëa øeáìÈÀÈÄÀÈÄÈÅÄÇ

?äL÷î éîe êø éî ?ùáé éîe çì éîÄÇÄÄÅÄÇÄÄÀÈ

,ì÷Lî çeøì úz ,Là éìò øacÇÅÂÅÅÅÀÇÄÀÇ

.äL÷ ìk øàa ,íéî éìò ìB÷ úzÅÂÅÈÄÈÅÈÈÆ

,íäéúBàáö úBðîì íé÷çL øBôñìÄÀÀÈÄÄÀÄÀÅÆ

,íäéúBìéñîe íúôe÷z øeúìÈÀÈÈÀÄÅÆ

,äìòî ãò daâä Bà äìàL ÷îòäÇÀÅÀÅÈÇÀÅÇÇÈÀÈ

.äìäúe úøàôz íL Eì úBNòìÇÂÀÅÄÀÆÆÀÄÈ

,úòãBð ìëN úøeáâe æBò ékÄÀÇÅÆÇÇ

,øBaâ íéîL ìòz íBäz ãøzÅÅÀÇÇÇÄÄ

,úòãBé éLôð íà íãBña ïëàÈÅÀÈÄÇÀÄÇÇ

.øBaî ìBàLî äúBà eìòé àìÉÇÂÈÄÀÄ

ìàBL äî ?áBè äî íãà Eì ãébäÄÄÀÈÈÇÇÅ

,ìàøNéî LøBã äî ?LBðàî ìàÅÅÁÇÅÄÄÀÈÅ

äåöîä íà ?BúBà äàøéì íà ékÄÄÀÄÀÈÄÇÄÀÈ
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.äå÷z Lé æà ,äNòz åé÷çå øBîLzÄÀÀËÈÇÂÆÈÅÄÀÈ

,òãâð Cà !éìëN Eéúàø÷ úàæ ìòÇÉÀÈÄÄÀÄÇÄÀÇ

,õeö÷ Eôðëe ,Eúøeáâ ïø÷ÆÆÀÈÀÀÈÀÈ

?òãé éîe ?äîéîL äìòé éîÄÇÂÆÈÇÈÄÅÈ

.õeöø äð÷ úðòLî LBðà ìëNÅÆÁÄÀÆÆÈÆÈ

,úôBî Bà úBà ïz ,ìBãâ Eçë íàÄÉÇÈÅÅ

,úôBð æeáú ,äzà ãé øö÷ ïòéÇÇÀÇÇÇÈÈÆ

,äøî äzLz LBø ìëàz ,ùáã àé÷zÈÄÀÇÉÇÄÀÆÈÈ

.äøæ ,úéá àéáz ,EúBçà àéöBúÄÂÀÈÄÇÄÈÈ

,Bçeø úà ïzé íà ,ìà éðt úà ìçÇÆÀÅÅÄÄÅÆ

,òâéz ÷éøì Cà ,ïéà íàå .íkçzÆÀÈÀÄÇÄÇÈÄÄÇ

BçéN íà ,Léà øaâé çëá àì ékÄÉÀÉÇÄÀÇÄÄÄ

.òbé àì Lã÷ ìk ìà ,íøå CìBäÅÈÈÆÈÉÆÉÄÇ

úéLàø ,äîëç úéLàø íéäìà úàøéÄÀÇÁÉÄÅÄÈÀÈÅÄ

úéLú Ba ,ãîçð øöBà Bîk ,úòcÈÇÀÈÆÀÈÈÄ

.eLòâúé íà Eéìâ ïBàâ éìëNÄÀÄÀÇÆÄÄÀÈÀ

.eLbé àì ìà ìà ,BðBàâ élbÇÅÀÆÅÉÄÈ

ãbiå ,íéðBøút íéäìàì ékÄÅÁÉÄÄÀÄÇÇÅ

,äøBzä éøáã úà Búéøa eðìÈÀÄÆÄÀÅÇÈ

ãâaë eèòiå ,íéàéáð íé÷äÅÄÀÄÄÇÇÂÇÆÆ

.äøBà àöz íäî ,íéäìà çeøÇÁÉÄÅÆÅÅÈ

,äîëç çeø ïúð åéàøé áìáeÀÅÀÅÈÈÇÇÈÀÈ

,äîeìòz íéòãBé íä íéäìà éøNÈÅÁÉÄÅÀÄÇÂÈ

íúîëç úà eqk íðBLì úçzÇÇÀÈÄÆÈÀÈÈ

.íúBãéç ïéáîä úBðeáz äìãéÄÀÆÀÇÅÄÄÈ

!ìòî ïëBL øeö àø÷à Eì ïëìÈÅÀÆÀÈÅÇÇ

,äæáú ìà éúìôúe ,äæç ééðòÈÀÄÂÅÀÄÈÄÇÄÀÆ

k ìöàä !àðìò äáBè çeø íBi ÈÇÂÅÇÈÇ

.äæa Eîò áöð àeä øLà ,éìëNÄÀÄÂÆÄÈÄÀÈÆ
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øôñ øéäî øôBñ úñ÷a Céà ékÄÅÀÆÆÅÈÄÅÆ

?øôàå øôò éëðàå ,áBzëàÆÀÀÈÉÄÈÈÈÅÆ

øaçìe LBøãì áø ìä÷a àBáàÈÀÈÈÈÄÀÀÇÅ

.øac ézòãé àì ék !däà ?øáãÈÈÂÈÄÉÈÇÀÄÇÅ

?íãøð Eì äî íe÷' éìà øBîà àð !ìàÅÈÁÅÇÇÀÄÀÈ

'!äéçå íøîL ,Eaì éøác CîúéÄÀÈÀÈÄÄÀÈÀÈÆÀÅ

,íãàì äô zúð øLà !äzàÇÈÂÆÈÇÈÆÈÈÈ

.äéäà Eéô íò éëðàå :øîàúÉÇÀÈÉÄÄÄÆÀÆ

,éðçðz øLé ,éðãîìz ìLîÈÈÀÇÀÅÄÈÈÇÀÅÄ

,éðøBz úBãéç óà íéîëç éøácÄÀÅÂÈÄÇÄÅÄ

øàz Eéðt ,áBzëà øLà øôñÅÆÂÆÆÀÈÆÈÅ

.øàá éc äéäé ïBðáìäå ,åéìòÈÈÀÇÀÈÄÀÆÅÈÅ

Ezìa ?òéLBé éî EúìeæÈÀÄÄÇÄÀÀ

?éì éî ,éì äzà ïéà íà ?äðòé éîÄÇÂÆÄÅÇÈÄÄÄ

,EzáL íB÷îì éúðçú àBázÈÀÄÈÄÄÀÄÀÀ

.éìzôð úðø ìà !ìà Eðæà èäÇÈÀÀÅÆÄÇÇÀÈÄ

תם

0
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המחבר של השניה פתיחת

‰ ÈÏ˙Ù� ¯Ó‡ˆÈ ÏÊÈÂÂ ¯Ú· ¯Î˘˘È Ô· ı¯È"Â

øôñî ïåùàøä úéáäÔ‚ÏÂÚ�åàø äîä áì éîëç .úåöøàá àáå åðéðò èùôúä ,øåàì àöé

åðéðò ïëåú äòãé øùà ùôð ìë íâ .åäåììäéå åá åððåáúä íéäìà éàøé ìéç éùðà .åäåøùàéå

åúåðáäá úéáä éë .äæ íéøáòä éãìéî øîàúå åéìò ìåîçúå ,íéîéòðä åéøáã úçùî åéìò äñç

éë íòä ìë åòãéå ,äðîà éùàøî ,ìà éøøäî úåáåöç úåø÷é íéðáà ,äðáð òñî äîìù ïáà

äø÷é ,íéðôìî åøáåç øùà íéøôñä ììëì äø÷ øùà äø÷îë éë éðà íâ éúòãéå .'äì àåä ïîàð

åòèð øùà íéæøàá íàå .åìåë ïåîää éðéòá ïç àöî øùà øôñ øáåç àì ïãò .äæä øôñì íâ

éðòðîé àì äæ ìë íðîà ?ãåò ìéçåà äî ,ïåãð íòä éäéå ,ïåãîä úáäìù äìôð áì éø÷ç íéìåãâ

àì íãà éðá úøáã ìòå ,éúìçé êøáãì éë ,åçîùéå éðåàøé êéàøé !'ä àðà .éúãåáòî éðôøé àìåÅ

àì éë .íäéøáãë äùòà éëðàå !çìöäå äùò ,'ä éàøé àð åøîàé .úçà àì íúåôåãâîå ùåçàÅÈ

åéúåãåñéå úîà åøôñ éøáã ìë äðééäú íà íâ .äéîø ïåùìî ø÷ù úôùî øôñ øáçî ìöðé

øîàðù ïúåà ,úîà éæåá éðéòá äéåæá åúëàìî äéäú äðä ,íéøùéî íéëìåä åéø÷çîå ,äðåîà

íäéìò('כ ה', ìéôäì(ישעיה åîëçúé .'åâå "øåàì êùç íéîN ,'åâå áåè òøì íéøîåàä éåä"È

ïúåà ,äîëç éæåá íéìéåàä úkî ìöðé àì ïëå .íé÷ä øùà åéøöáî úéçùäìå ,äðá øùà åéúåîåçÄÇ

ïäéìò øîàðù(ז א, éøáãîå(משלי íéöìä úâòìî ìöðé àì ïëå ."åæá íéìéåà øñåîå äîëç"

ïäéìò øîàðù íéìéñëä(ט כג , ìöðé(משלי àì ïëå ."êéìî ìëùì æåáé éë øáãú ìà ìéñë éðæàá"

íéáåè íéùðà úôùî åìéôàå .äàðù åà äàð÷ úîçî åéøáã ìò éôåã íéìéèîä íéàð÷îä úkîÄÇ

íéìâøåî ïðéàù éôì àìà .ì"ðä íéîòèä ïî ãçà øåáòá åéøáã ìò å÷ìçé àìù ,ìöðé àì

ìë ïëå .åá õôç åáéìù äî àìà ãîåì íãà ïéà éë ,íúòã ìò íéìá÷úî ïðéàå äìàë íéãåîìá

àì äéåöø åúðååëù éîå .äéäéù éî äéäé ,íéøáçîä éøôñá ãé íéçìåùä úåúëä ïî äæá àöåéë

.åöôç íéìùéå 'äá ÷æçúé ,íäéøáãì áì úéùé

úéáá éúøáã øùà øáãä úåàìîì äæä úéáá àáà êà .äæá øáã ãåò óéñåà àì ïëì

úçà íá øëæðù úåàø÷îä ìë øàáìå ùøôì ,úåáø íéîòô éúçèáä øùà äçèáääå ,ïåùàøä

úéáá äëåøàá åðòöäù úåòöääå íéììëä éô ìò ,ùãå÷ä éøôñ ã"ëá äîëç ìù úåðåùìî

åðøëæäù úåðåëä øùò éðéò ãâðì íéùàå .äæä éðùä úéáá úåùòì øåîùà åúåà ,øëæðä

åðéúìåæìå åðì ïäéãé ìò ìéòåäì ,åììä íéøôñä øåáçá ïäéìà åððåëù ,äðåùàøä åðéúçéúôá

åðåëä éôë ìëä ùøôìå øàáì íéáåúëä ùåøéôá çéâùðå .åðéëøòá ïäùàá éððäå .åðòãåäù ú

êéà äæ øåáçá ìëúñî ìë áì øéòäìå ,íéãåîìá úòîåù ïæà øéòäì úàæä äéðùä äçéúôá

åðëæé íàù äæî ïåãéå .ì"ðä úåðååëä øùò åðîìùä ,"äîëç" ïåùì ìëå "íëç" ùøù ùåøéôá

íùøôì åðéúîâî ïë íâ äéäúù ,ùåã÷ä åððåùì éùøù øàùî ãçà ãçà ùøôì 'úé åðøåö
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éøáã úìàåùä ùôðì àôøîå ,úìòåúä éáø éàãå ïäù ,íéøåîàä úåðåëä éèøô ìë íò íøàáìå

åéúåðåëú ,øôñä èôùî úà êááìá äàøå êðæà èä !äæ øôñá ïééòîä 'ä êåøá äúà äúò .õôç

.äæá êéðôì êøåò éðà øùà ìëë åéàáåîå åéàöåî

åúçðä äî ìò åèôùî øàáð ,åéìò øáãðù ùøùå ùøù ìëù åðçèáä äðåùàøä äðåëá

àåäù úåîå÷îä ìëá åúàøåä äéäúù ãò ùøùå ùøù ìëì íéòåãé íéøãâ íåùìå ,åúàøåä ïëåúå

åäåðãñéù äàøåää ïî íå÷î íåùá óéãòé àìå øñçé àì ,ãçà âäðî ìòå ãçà êøã ìò ïäá øëæð

.ïåùàøä úéáá åéðéðò åðìáâäå ,åéøãâ eðîN øáë äúò íéøàáî åðàù "íëç" ùøù äðäå .åéìòÇÀ

ì÷äì íìåàå .äîëç ìù ïåùì ìë çðåé êéàå ,"íëç" øàú ìôåð äî ìò òãåé íù åðøáãù äîîå

òåá÷ì äæä éðùä úéáä úìéçúá úéðù åðàá ,úåëåøàä úåòöää çøèî åìéöäìå ïééòîä ìò

,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈÏÏÎ ÌÈ˙˘Â ÌÈ˘Ï˘ùøùä úðáäì êéøöä ìë íäá ìåìëà .ïåùàøä úéáä éøáãî íéçå÷ì

øàåúä íù åì íéëåîñä íéøãç úùìùá ùøôà ïë éøçàå .åúàøåä ïëåúå åúçðä úòãì ,äæä

ìòå ãçà êøã ìò äæä øàúä íéøéëæîä ùã÷ä éøôñ ã"ëá íéàöîðä íéáåúëä ìë ì"ø ,íëçÈÈ

ùéà ,ô"òáùå áúëáù ä"á íùä úøåú é÷ç ãîìù éî ìò åçðåä íìåëù äàøúå ,ãçà âäðî

áì øöé òáèî íéëåôä ïäù íééäìàä íé÷çä éôë âäåðå åøöé ùáåëå ,òøî øñå 'ä úà àøé

,íëç åîë ,ïäéúåøéæâ ìëå ì÷ä ïéðáá ïäù äæä ùøùä éðéðá ìë åøàáúé éùéîçä øãçáå .íãàäÈÇ

éøáãá íéìåìëä ,íééäìàä íé÷åçä éôë âäåðä ìò åçðåä äìà íâù äàøúå ,àöåéëå ,ézîëçÈÇÀÄ

øáã íù íäá øëæðù úåîå÷îä ìë åøàáúé ïäì íéëåîñä íéøãç äòáøàáå .úåøåú éúùä

íéâäðîä ìò íìåë íéøåî íä íâù åðéøáãî øàáúéå .ùã÷ä éøôñ ã"ëá "äîëç:"243é÷ç éôë

ä"á íùä éâäðî ìò åøåéù åà ,íéðô ìà íéðô íéìáå÷îäå äøåúá íéáåúëä ä"á íùä úîëç

íéîù úàéøáá ä"á íùä äùòî ìò åøåéù åà ,íéøùéîå èôùî ,÷ãö ,äîëçá åîìåò âäåðä

øãçáå .ïåùàøä úéáá åììä íéøáãä ìë åðøàáù åîëå ,äîëçä úãéîá äîä íâ åùòðù õøàå

ìë èòîë íéììåë äéúåöéìîù éôì ,éìùî øôñáù úéùéìùä äùøôä ùøôúú éøéùòä

à"éä øãçáå .ãàî åðîàð åðéøáã éë úåàìå ãòì ,äæä ùøùä úàøåä ìò åðãñéù íéììëäÅ

äðåùàøä äáùçîä éôë ïéàøðå "íëç" øàúä íù íäá øëæðù íé÷åñô äùîç åøàáúé

ãò íé÷éôñî íéùåøôá íìåë øàáð åðçðàå .ì"ðä øàåúä úàøåäá åðéúåãåñé úà íéøúåñë

ìù úåðåùì ìë ùøôì íéìùðù øçàå .ïäéøéáç ìë íò ïúàøåäá íéååù äîä íâ äðééäúù

ìë øùò íéðùä øãçá ùøôì àåáð æà ,íéâéäðîä øùåé ìò íéøåîä íúñ íéøëæðä äîëç

äñãðää ,íéîùä úðåëú úòéãé úîëç åîë ,úåéãåîì úîëç ìò íéçðåîä äîëç ìù úåðåùì

éìë éùåòå äîçìî éëøåòå íéðîåàå íéùøç ,íéàðáä úëàìî úîëç ìë ìò åà ,àöåéëå øôñîäå

,øáãî àåä äîëç øáã äæéàî ùåøéôá åá øëæðù ïéðò ìà íéëåîñ íìåëù øøáðå .àöåéëå áø÷

åéä íúö÷ù éôì ,íéøùé íéâäðîá íé÷éãö íéîëç íéùðà åìà åéäù áåùçì äòèð àìù éãë

חז"ל 243. ע "י  שנקבע  מה כולל  התנהגות", "אופני  הם  "מנהגים " מלת רבינו  בספרי מקום  כל 
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íéøåîä ,ïäééåðëá íéàáä äîëç ìù úåðåùì ìë åøàáúé ïëå .úåéúéçôä éìòáå úéçùî éùðà

áåùçú ìàå .äæä úéáä éøáãá ïééòîä äàøéù åîëå ."íäéðéòá íéîëç"ä íéòùøä úë ìò

íéðáåî ïðéàù úåãâàå úåùøã ìò íéãñåéî åà èùôä ïî íé÷åçø íéáåúëä éùåøô äðééäúù

øúé úôù ìéòåé äîå ,åðéúìåæì ìéòåäì åðéúîâî ìë éë ,äìàá éúöôç àì .íãà éðá ììëì

àì .úåùôðì úìòåú ïäî òéâú àìå ,úåááìä åçîùé àì íéìá÷úî ïðéàù íéáçø íéøáãå

úåòöää ìë .øùåéä úìå÷ùîå ,úîàä ñìôå ,úòãä éðæàî ìò åðéìòä íøè øáã åðáúë

ãçà ìë ùéâøéå ,íãà éðá ìë íåðéáé èùôä úéìëúá úåèåùôå úå÷æç úåãåñéá úåúîåàî

ìò åãéòé íîöò íéáåúëä úöåøîå ,íãàä úòã íò ìéá÷îå ,ùôðá ãåñé øáã ìëì ùéù åîöòá

äô úåù÷òå éôåã åìá÷é àìå .úîàä éù÷áî ìë éðéòá åøùééù ãò ,íúúîàå íéùåøôä øùåé

.ïåëðä úååòìå äøùéä ù÷òì íéáäåàä íéìúôðäå íéù÷òä ïî éúìåæ

ìëá ùãçúé ,åðîã÷äù úåòöääå ,åðùãçù íéùãçä íéììëä éãé ìòù ïééòîä ïéáé ì÷ðáå

áéùäì ì"æ íäéøáã éúàáä àìå .ì"öæ íéðåîã÷ä éøôñá åðééðò àá àì ùãç ùåøéô àø÷î

áöð úåéäì éúàá àì éë ,åðéøáã ãéîòäìå íìèáì úåéùå÷å úåðòè íäéùåøô ìò ìâìâìå íäéìò

îä éë èøôá ,åðéúìåæ íò çëåúäìå áéøììò íéùåøôå íéøåàá øáçì åøøåòúäù ì"æ íéøáç

íéùðàä .á"äåò ééçì íìåë øëæ ,íä ùã÷ éøN úåãâàå úåëìää ìòå íéàéáðäå äøåúä éøáãÈÅ

,ìàøùé úðåîà éãåîò ìòå úîàä úåãåñé ìò ãñåð åùøôù äî ìë .åðúà íä íéîìù åìàä

íäéúåãåñéå íäéúåòöä ,úåùôðì àôøî íäéìùîå íäéúåöéìî .áåè ìëùå ïç íéàìî íéøáã

êåøãìå íéùãç íéçúô çåúôì ,ùãåçé øáã éìà íàå .úåááìá åúàøéå ìàä úáäà íéøøåòî

,íéìåãâ íãàä éðá åðá øùà úéáá úòøâî úúì éì äìéìç ïë øåáòá àì ,åòãåð àì íéëøã

ïëìå .äøåúì íéðô äîëå åãåîòé íîå÷îá íäéøáã .éðîî ìåãâ íäáù ïè÷ä øùà íùä éùðà

çéëåäì ,ì"æ íäéøáã úö÷î àéáà éðöìàî ïéðòä çøëäù íå÷îáå íéèòî úåîå÷îá ãáì

éðàå .ì"æ íäéøáã íò ùøôúî àåäù äîî åðéúåãåñé éôë åèåùô ìò øúåé ùøôúî áåúëäù

åùøéô äî úåàøì äæ øôñá íéùøôúîä íéáåúëá ììë éúðééò àì áåøä ìòù áì íåúá áúåë

íìåëù ô"òà ,ì"æ íäéøáãá åðéøáã åòâé àìå éëøã íäéëøã àì éë éúòãé éë ì"æ íéðåùàøä ïäá

ïî ùåøéô äæ øôñá áåúë àöîéù íéèòî úåîå÷îá äø÷é íàå .íåìù íäéúåáéúðå íòåð éëøã

ùôð úáéùîì äéäé ,éúòãé àì éëðàå ì"æ íéðåùàøä éøôñî ãçàá áåúë àåäù íéùåøôä

.ïåùàøä úéáì åðéúçéúôá åðáúëù åîëå .éðîî íéìåãâä úòãì éúðååëù

àì ,ïåùàøä úéáá äá åðëìä øùà åðëøã éô ìò íìåë úåàø÷îä ùøôì åðéúîâî ìë äðäå

åðîù øùà ãçà å÷ ìò íìåë åèðé ê"ðú éøôñáù íéáøä íéáåúëäù ãò ìàîùå ïéîé øåñð

ìò íúåçë ,áì ìò íúåçë äæ ïéðòá äìà åðéøáã åîéùéå ïúé éîå .íëç ùøù úàøåä èôùîì

éáúë ìëá øàåôîäå ììåäîä ,"íëç" øàú ì"ø ,äæä ãáëðä øàúäù íòä ìë åòãé æà éë ,òåøæ

äìòðä øàúä ,ùåë úãèô åðëøòé àìå øéôñå íäåùá äìåñé àì øùà äæä ø÷éä øàåúä ,ùãå÷ä
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éøùå íéäìà éøù úåøâøâì íé÷ðòå ,íìåòî øùà íùä éùðà éùàøì ïç úéåì äéä øùà äæä

ä"á íùä ãòéù úåçìöääå úåëøáä íäéìò åáúëð åéàùåð ìë øùà äæä àìôðä øàúä ,ùã÷

åá øàåúîù äæä ùåã÷ä øàúä ,øáã óéñåà äîå .åéëøãá íéëìåääå åéáäåà úà íäá êøáì

ìò ãáì åúàøåä ,õøàä ìë ïåãà íìåò éäìà àåä ,äáùçî ìëî áâùðäå ïåéòø ìëî äìòðä

íé÷çä íä ïä ,äîëçä éëøã íéøàåúîä íéáåè íéëøãá êìåäå ,íéøùé íéâäðîá âäåðä

äùîì äëìä ãò ùéà éôî ùéà äðåîàá íéìáå÷îäå ,äøåúä øôñá íéáåúëä íéèôùîäå

ìë åöîàúé ïòîì äîå÷î òãåéå ,äîëçä êøã åãáì ïéáîä ,ä"á íùä éôî åãòåð íù éë .éðéñî

íéøùéä íéëøãá úëììå åðéúåáà éá÷òá úàöì åááìá íéäìà òâð øùà ùéà ìëå ìéç ùéà

íéøáãá ììäúäì ,íúåöøàá íúåðåùìì íéáëåë éãáåòä åòú øùà úåòúá ãåò åòúé àìå ,åìàä

äæå ,éëðà ïâð òãåé øîàé äæå ,éëðà ñãðäî øîàé äæ .ïäá ììäúäì ìàøùé éðáì úåàé àì øùà

åéúåàöîäáå åìëù éëøãá øàôúé äæå ,íéáëåëå íéîùä úðåëú ìëá é÷áå ïëåú íùá äðåëé

éðôåà ìòå äàéøáä úåøùôà ìò øáãì íãàä éðéòî íéàìôåîäå íéñåëîä íéðééðòá ø÷åçå äçåã

åìà ìë éë ,íééòáèä íéðéðòá åéúåòéãéá ììäúé äæå .ïäá àöåéëå äðåéìòä äòéãéäå äçâùä

íéîú úåàìôð íéâéùîå íéøéëî íäéòãåéå ,íéîëç éùàøì úøàôú úøèò ïäù é"ôòà ïäéîåãå

.äîöò äîëçä àìå ,äîëçì úåàøôøô ÷ø íìåë ,ø÷ç ïéàì ãò åäáâå åéùòî åîöò éëå ,íéòãÈ

øàúá ùã÷ä éøôñá øàåúé àì íìåë åùôð ìåìëú åìéôàå ,åììä úåòéãéä ÷ø åá ïéàù éîå

"äîëç àöî íãà éøùà"å ,äîëç àéä 'éé úàøé éë ,íúñ "íëç"( יג ג, áåèä(משלי ìëù éôìå .

øùà ùéà ìëì éåàø äðä ,äæä ïåùàøä åðéøôñå åðéø÷çî åéìò åðãñéù ãáëðä ùåøãá ïåôö äæä

àìå ,úòãä áåùééáå ïåëð áìá íäá ìëúñéù ì"ø ,äìà åðéøáãì ãåáë ÷åìçì 'ä íò íìù åáì

.ïäéìò áéùäì ìäáð äéäé ìàå .úåèåéãä éøèùá èéáîë åà úøâàä úà àøå÷ë ïäéìò øåáòé

ìò ãáì áúëð äéä íà éë ,ïåãæá éôåã ïäéìò ìéèé àìù ïëù ìëå ,çîùé ìà éúéâùù äîãð íàå

ìò áì äáâá õöåìúä éúìáì ,åäòøì ùéà ãåáë ïúéì äøåúä êøãá íéáééç åðééä ,ìåç éðéðò

:áåúëù åîë ,åðéúìåæ éøáã(יח יט, íéáåúëä(ויקרא íéøáãá ïëù ìë ,"êåîë êòøì úáäàå"

ãåáëá èåòéîë å"ç äéäé íúëìáå ,õøàá åúøåúå 'ä ãåáë ìãâé íãîòá øùà ,ùã÷ éðéðòá

.øáã òîùå ,åìú ìò ùã÷äå åðåëî ìò øáãä ãéîòäì õîàúäì íãà ìë áééçù ,íéîù

ïðéðú ïîú('ד פרק êìùë,(אבות  êéìò áéáç êøáç ãåáë éäé :øîåà òåîù ïá øæòìà 'ø" :

,åäåðøàá åæ úëñîì åðéùåøôáå ."íéîù àøåîë êáø àøåîå ,êáø àøåîë êøáç ãåáëå244äôå

á åðøîà øáë .äøö÷á ùøôàçðåä "ãåáë" úìîù úéùéîçä äðåëá ïåùàøä úéáì åðéúçéúô

íù åðøàá íâ .ùã÷ä çåø ìò ùã÷ä éáúëá245úîùðù ìòáåøé ïá íúåé ìùî ìò åðéùåøôá

àéä íéäìà çåøù øåáòá äæå ,"ãåáë" øàúá úøàåúî ùã÷ä çåøá úùáåìî àéäùë íãàä

יב244. משנה פ"ד לבנון , 310-311)יין  עמ' תשס"ג  (מהד'

השביעית 245. הכונה הספר, תחילת
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åðéðùù åîëå .ãåáëä àéä äîëçäå ,äîëçä çåø(ו øîàðù:(אבות , ,"äøåú àìà ãåáë ïéà"

äæä éðùä úéáá øàáúéå ."åìçðé íéîëç ãåáë"('י חלון ד' úåøáñä(חדר äæä àðúä øàú ïëìå .

éëøã íéììåë íéøùé ïúåéäá éë ,"ãåáë" úìîá äîëçä éðéðòá åçåøá íãàä àéöåéù úåãìåúäå

øåáñéùë ,åéãéîìúì äãîìîå äîëçá ùøåãä áøä äðäå .ãåáëä àéäù äéúåçøàå äîëçä

ñìôá íúåà åì÷ùéå åéøáãá åðééòé åéãéîìú ìë ,äîëçä úåëìäá øáãì øáã äîãéå åéúåøáñ

òáèî ,åìëùá íéðéðò àéöåéå àøáñ øåáñé ãéîìúäùë êôéäì êà .í÷æçìå íãéîòäì íìëùÄÆÇ

éë ,ïéà íà åéøáã íéáåè íà íì÷åùìå íðçåáì áì úéùé àìå ,ù÷á íúåçãì íãàä áì äáâÇ

äãîä ïî åðúåà ìéöäìå ?äáéùéá áùåéä ï÷æä éðéòá íéîéä øéòö ãéîìúä úøáñ áùçð äîá

øîåìë ,"åìùë åéìò áéáç åãéîìú ãåáë éäé ?íëçä ùéàä éî" :àðúä øîà ,úàæä äúåçôä

íâ äùòé ïë ,í÷æçìå íðéáäì íîéé÷ì åéù÷éäáå åéúåøáñá åðééòéù åéãéîìúî àåä õôçù åîë

çîùéå ,àì íà äðåëð øáã íà úåàøì åúòãå åìëù éðæàîá íúåà äìòé .åéãéîìú úåøáñì àåä

äëåôä àøáñ øáåñ åðîî øéòöä ãéîìúäå ,àøáñ øáåñ áøä íà íìåàå .åéøáãë ïéãä íà

éë ,áøä úøáñ íéé÷úúù éåàø æà ,íéé÷úú úåøáñä éúùî äæéà òéøëî øáã ïéàå ,åúøáñî

ïéðòì øîåìë ,"êáø àøåîë êøáç ãåáëå" :ãåò øîà ïëìå .íéðùáå äîëçá åðîî ìåãâ àåä

òåãî éë ,éåàø ïéðò àåäù ,êìùë êéìò áéáç åãåáë àäúù ãáìî ,äîëçá êåîë ìåãâä êøáç

àøåî úìîå .êáø àøåîì êéðéòá äîåã åãåáë éäé àìà ?êëøòî êî åðéà àåäå ,åéìò øøúùú

åîë ,úåîîåøå äìåãâ úàøé àéäù ,òåãé( ג יט, àì(ויקרא :ì"æ åøîàå ."åàøéú åîàå åéáà ùéà"

øåúñé àìå ,åáø úà àåøéì íãàä òáèáù åîë .äæ ïéðòá ïëå .åéøáã øåúñé àìå åîå÷îá áùé

ìèáéå åéøáãäîãî äúà íà .êøáçì äùòú ïë ,ìå÷ù øáãäù é"ôòà åáø úòã éðôî åúòã

ìèáå ,êøéáç éøáã ìò øåáòú àì ,òøëä éìá øáãäå êéìò ÷ìåç êåîë ìåãâä êøáçå åæ àøáñ

ìåãâù éîîå êáø úàøéì äîëçáå äøåúá êáø úàøé äåùú àì êáø ïéðòìå .åúòã éðôî êúòã

åîë ,íéîù àøåîë êéìò åàøåî äéäé àìà ,úåàéøèîâå úåôå÷ú åîë ,íéãåîìä øàùá êîî

øîàðù( יג ו, íéäìà(דברים  àåäù ä"á íùä éøáã øåúñì êì äìéìçå ."àøéú êéäìà 'éé úà"

ïéðòëå ,úéçùî éùðàì øáç 'ä éô äøîîù éîå ,èôùîå ÷ãö åéøáã ìëå ,íìåò êìîå íééç איוב)

כח) àåäùכח, úåòåîùäå úåëìää ìá÷ì êáø úà àøéú ,ïëåîë ."äîëç àéä éðãà úàøé ïä"

éëøã úåøúåñ ïäù éô ìò óàå ,äðéáî êúðéá ïéàù éô ìò óà ,áìä àøåîá ìëä ,êãîìî

.éðéñî äùîì äëìä ãò ùéà éôî ùéà äìá÷ éøáã åéøáã ìëù éôì ,íäéìò øäøäú ìà ,êúðéá

úãîì àä .äðéëùä éøáã ìò øäøäîå ÷ìåçä åà ,åáø éøáã ìò ÷ìåçä åà øäøäîä éì äîå

íâ ñìôì êéøöå ,åéìò øøúùäî øîúùäìå åãéîìú ãåáëá åìéôà øäæäì íãàä áééç äîë

ãçà ìàù éôì äæ ìëå .åéøáã åðîàé éìåà úåàøì ,ïåëð ñìôá åéúåàöîäå åãéîìú úåøáñ

ä"á íùä ïåçé íéîòôìù ãò ,ãçé úåùôðä ìò êåùî ìåãâä åáåèå ,åðìëì ãçà áàå ,åðàøá

éáø íéøåøá íéøáã íéáåè íéøáã åãéá ïúéå ,úåøåâñ úåúìã åéðôì çúôéå ,ìëùä ùåìç úòã

.åúìåæ ãåáëá ãçà ìë ïéáééç åðà ïéãá ë"òå .úåéìòåúä
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ìãçà àì ,ìàøùé éãéîìú ìëáù øéòöä éðà éëå ,éúâøãî ìôù éúòãé íðîà íà ïëìå

éøáã úåçã éúìáì äæ ïéðòì íëéðéòá áéáç éãåáë àäúù !éãîìîå éøåî íëãéî úàæ ù÷áî

úåìòäì 'äì äôåðú íúåà íúôðä íøèå ,úîàä èôùî øåàì íúàöåä íøè ìåãâä íëçëá

ìë éðô ù÷áî éððä äæì óøåöîäå .íëãéá øùà úòãä ñìôå ìëùä éðæàî ìò ïåöøì íúåà

ïåùàøä úéáá åðøàáù åîë" íéáåúëä ùåøéôá åðáúë øùà úåîå÷îä ìëáù ,äæ øôñá ïééòîä

úåîå÷îä ïúåà ìò çéâùäì "éðåìô åà éðåìô íå÷îá äìòîì øàåáîë" åà ,"éðåìô åà éðåìô øãç

éë .ïäá ùéù øåö÷ä øåáòá ,íîòåè êéçì íéùåøôä åáøòé àì äæ úìåæ éë ,ïäéìò éúéøåä øùà

åøàáúðå íîå÷îá íéúáúëù íéðéðòäå úåòöää ÷åñôå ÷åñô ìëá ìåôëì éúìëé àì éëðà

éäé" ììëá äæ íâå .åîå÷î ìò øáã ìë ìëúñéù ïééòîä ìò éúëîñå .áéèéä øàá íå÷îä åúåàá

äìàá éðåãáëú íàå .'åëå "êãéîìú ãåáëçøåèì äéäé àìå íéùåøôä åöå÷é ìàù éðà çèáåî

äøé àì ùìçä éìëù íàù äðåùàøä åðúçéúôá åðáúëù åîëå .äæ øôñá úðééòîä ùôðä ìò

äìåâòì õåçî íúåà äøé àìå ,ãàî ÷éçøä àìù äå÷à ,úîàä úãå÷ð ìà íå÷î ìëá åéöç

éåàø äéäù çéëåäì éúùøôù ÷åñôå ÷åñô ìëá éúöîàúä àì íâ .äãå÷ðä úà úááåñä

,äðéá ïåùì åá áúëäì ïåëð äéä àìå ,åäåðùøôù ùåøéôä éôë äîëç ïåùì äæ ÷åñôá áúëäì

äæ ìò åðåøéòäù åîëå .äîëç ïåùìì ïäéðéðòá úåáåø÷ä úåðåùìä ïî àöåéëå úòã åà ìëù

áìáù éôì .éúàðù øùà íéøáã êøåàå øúé úôù ÷ø éðéòá äæ ïéà éë äðåùàøä åðéúçéúôá

äîáå ,"äîëç" ïåùì çðåä äî ìò åðéøáãî åì øøáúäù éøçàå ,äðéáå ìëù òåèð åá àøå÷ä ìë

,äæ úéáá íéàáåîä íéáåúëä ìëáù åúòãî ïéáé ,åéìà íéáåø÷ä úåðåùìä øàùî ìãáð àåä

øàùî ãçàá åúðåë øàáì øùôà äéä àìå ,äîëç ìù úåðåùìá ïäá ùîúùäì áåúëä êøöåä

íùù çéëåäì ,íéèòî úåîå÷îá éúìåæ ÷åñôå ÷åñô ìëá åðøøåòúä àì ïëå .úåøëæðä úåðåùìä

íéðéðòù éìëùä ïåéòä àì .åéúåøåúå íéäìàä é÷ç éúìåæ øáã íåù ìåìëé àì åá áúëðä äîëç

úåìåáçú àìå ,äùòî úëàìî úîëç ìëå úåéãåîì äîëç éøáã àìå ,åéúåøé÷çå íééäìàä

ïäéìò ìåôéù ì"æ íéðáøä ïî úö÷ åáùçù íéèøôä ïäå ,íéøåñà ïéá íéøúåî ïéá íìåòä éðéðòá

åðùøôù äî àø÷éù ãéî ,åúòãî ìëúñîä ïéáé äìà ìë íâù éôì ,éøáòä ïåùìá äîëç ïåùì

.åðéøáãë úîàä åì øøáúé ,÷åñôå ÷åñô ìëá

àåäù ïéðáå ïéðò ìëá åúàøåä êéà ùøùå ùøù ìëá øøáì äéðùä äðåëá åðçèáäù äî ïëå

àåäùë äøåé êéàå ,ì÷ä ïéðáá äðáð àåäùë äîëç ïåùì äøåé êéà ìùî êøã ìò ,ïäá äðáð

àåäù äîëç ïåùì ìë åá åðøàáù ,éùéîçä øãçá ïééòîä äàøé äðä ,íéðéðáä øàùá äðáð

úåîå÷î ìëá åéúåàøåäùå ,øçà ïéðáá íéåðáä äìà åðøàá øùò äùìùä øãçáå ,ì÷ä ïéðáá

åéìò åðãòéù äî ïåøçàä øãçá øàáúð ïëå .ãçà íòè ìòå ãçà êøã ìò ë"â àåää ïéðáä

ùøù åîë ,íéøçà íéðéðáá àìå íéòåãé íéðéðáá ùøùä äðáð äîì àåäå ,åøàáì ì"ðä äçéúôá

úåîå÷î éúùá éúìåæ ,ìòôäå ìòet ,ìòôð ïäå íéìòôðä íéðéðáá íìåòì äðáð åðéàù íëçÈ
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ùìùá úåéäì íìåòì ïëúé àìù ùøùä úàøåäá åðéúãåñé éôë çéëåðå .ìòet ïéðáá äðáðùÈ

.åðéúãåñé èôùî éôëå ÷ãöá éåðá ,ïäá äðáð àåäù íéîòôå ì"ðë íéðéðáä

úåîùäå íéôãøðä íéùøùä ïéá ìéãáäìå èøôì äçéèáîä úéùéìùä äðåëä ïéðòìå

ìò íéçðåîä íéùøù äùìù ïéá åðìãáäå ,ïåùàøä úéáá àîâåã äæî åðéùò øáë ,íéôãøðä

,äúò åøåàáá íé÷åñò åðàù "íëç" ùøù íìåàå ."ùùåá" "äîäî" "øçà" ùøù íäå ,äáëòäÅÇ

,ïéá ùøù åîë ,åì íéáåø÷ íéùøù ùéù é"ôòà ,íéôãøðä íéùøùä ïî åððéà éë ,äæ ïéîî åððéà

,íéøëæðä íéùøùä øàùì íëç ùøù ïéá íéìéãáîä íéìãáää íðîàå .àöåéëå íøò ,ç÷ô ,ìëù

øàáð åáù ä"æòá "íéðâ ïéòî" øôñá äáçøá äæ ìò øáåãé ãåòå ,ïåùàøä úéáá íåðøàá øáë

.äìåáçúå äîøò ,úåç÷ô ,ìëù ,äðéá ìù úåðåùì ìë

ïäáù úìãáðäå úåôìçúîä úåöéìîäå úåðåùìä øàáðù ,úéòéáøä äðåëá åðøîàù äî ïëå

äæ øáã øàáì ìëåà àì äðä ,åéøçàìî åà åéðôìî ùøùå ùøù ìë ìöà íéáåúëä åùîúùä

åøàáúé æàå ,"ìëùå äðéá" ìù úåðåùì ïëå "ïéa" ùøù øàáà íøè ,äæ øôñî éðùä úéááÄ

íùä .ïéá ùøùå ìëù ùøù åøàáúä åá éë íåðáúë "íéðâ ïéòî" øôñáå .áèéä åìàä íéðéðòä

.øåàì åàéöåäì åðøæòé ä"á

äðä .ùãå÷ä éáúëá íéàöîðä íééåîãäå íéìLîä ùøôì åðçèáä úéùéîçä äðåëá ,íìåàåÈ

íéáø íéáåúë éë ,éôá éúøáã øùà úà úåùòì éúàìî éë àöîé äæä éðùä úéáá àøå÷ä

,åðîã÷äù íéììëäå úåãåñéä éôë íéìLîä åìà åùøôúéå ,åàùé äöéìîå ìùî åá íéùøôúîäÈ

ùøôúéù åîë äæá åððåöøå .ãçà êøã ìò íéøëæð ïäù úåîå÷îä ìëá íéìLîä ìë äðééäúù ãòÈ

åðøîàù "íçì" úìî åîë ,íù áåúë àåäù úåîå÷îä ìëá ùøôúé ïë ,ãçà íå÷îá ìùîä

äàøú äðä .ùãå÷ä çåøä ìò "ïîù" úìîå ,äðéáä ìò "ïéé" úìî ,äîëçä éëøã ìò ìùî àåäù

øëæðùë "ïéé" úìîå ,äîëçä ìò ãéîú æåîøé ,ìùî êøã ìò "íçì" úìî øëæðù íé÷åñôä ìëá

êøåö ïéàå .ùã÷ä çåøì ãéîú æåîøé ,ìùîì øëæðùë "ïîù" úìîå ,äðéáì ãéîú æåîøé ,ìùîì

ìò ùéà íàöîé äæ øôñá àøå÷ä éë ,åììä íéìLîä íù åøëæðù úåîå÷îä ìë äô àéáäìÈ

?àöåéëå ïîùå ïééì àìå äáåðú ìëìå íçìì äãáì äîëçä äìùîð äîì øàáð íìåàå .åîå÷î

çåøä ìùîð äîìå ?àöåéëå ïîùä ìàå íçìä ìà ë"â äìùîð àìå ,ïééì äðéáä äìùîð äîìå

øáã ìë øàáúé éë ,åéìò øáãì íå÷îä äæ ïéà ?ë"â ïééäå íçìä ìà àìå ,ïîùä ìà ãáì áåèä

ùøùá øàáúé ïééì äðéáä ìùîå ,íçì ùøùá øàáúé íçìì äîëçä ìùî .åîå÷î ìò ä"æòá

íéìLîä äðäå .áåèä çåøä åéìà ìùîä øàáúé ïîù ùøùá ïëå ,ïééíìåë äæ øôñá åøàáúéù È

åðáåé ãéî åðãéá íøåàá äìòéùëå ,úåìîä øåàéá ÷ø ìùîäå èùôä ïéá ìãáä ïéàå ,åëìé åçëð

àîâåãì .íèùô éôë íéìLîä('י חלון ד' åñô÷(חדר åðøàá(כ כא, äåðá(משלי ïîùå ãîçð øöåà" È

øöåà" .ìùî ïäî äùìùå ,úåáéú äòáøàî øáçî áåúëä ùàøå ."åðòìáé íãà ìéñëå ,íëç

"íëç" úìîå .÷éãöä úîùðì ìùî "äåð" ,ùã÷ä çåøì ìùî "ïîù" ,'ä úàøéì ìùî "ãîçð
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äìâðù äúòå .äîëçä ïäù ä"á íùä é÷çá âäåðä ìò äæä øàúä úçðäù åðéúåãåñé éôë øàåáî

øöåà ùé íëçä úîùðáù àéäå ,÷åñôä ùåøéô øàáúä ,ïäá ìùîðäå åìàä íéìLîä ïëåú åðìÈ

íëçäùå .äæä úéáä ùàøáù ä"ëä ììëä éøáãëå ,äîëç ïéà 'ä úàøé éìåì éë ,äàøéä

ïîùäå ,ìëä úìçú äàøéä äðäå ,ïîùä åäæå ,æ"ëä ììëä éøáãë íéäìà çåø ìçðé åúéøçàá

,äàøéä àåäå øöåàä òìáé ,ä"ëä ììëä éøáãëå äîëçä ïî æåìðä àåäù ìéñëäå ,ìëä úéìëú

ç÷ìäá ,úåãéçå íéìLî úçú íäéøáã íéàéáðä åøéúñäù íå÷î ìëá ïëå .ïîùì äëæé àì ïëìåÈ

.ïäáù úéîéðôä äðåëú äìâúé ,äéúçú íéøúñð ïäù äøúñä

âäðîä ãâð àéäù äøåáâ ìò åúçðäù ,äæ úéáî íéáø úåîå÷îá åäåðøàá ,"æåò" úìî ïëå

ìòå ,íãà éðá äùòî ìòå ä"á íùä äùòî ìò çðåú úàæä äìîä .øáã äæá øáãðå ,éòáèä

éôë åîìåò âäåð àåä .íéúù íéëøã ìò åîìåòá ä"á íùä éâäðî éë òåãé äðä .êì ãéâàù êøã

ïî äìòîì ïäù íéðéðòä ìòå .úåàìôðäå íéñðä ïäå òáèä ïî äìòîì íéîòôìå ,òáèä éëøã

åîë ."æåò" úìî åøéëæé òáèä(יא פט, êáéåà",(תהלים  úøæô êæåò òåøæá"(יט טז  éæåò(ירמיה 'éé"

áåúë ïëìå ,òáèä ãâð íéîòôì âäåð íâ ,òáèä éëøã éôë âäåð íãàä ïëå .àöåéëå ,"éæåòîå משלי)

ה ) øàáúéåכד, ,"æåòá íëç øáâ"('ו חלון ד' áåúë(בחדר åðàöîå .äæ úéáá(יד פט, "êì(תהלים 

øåáâ íò òåøæåéìùî åðáåéùë íìåàå .ãàî äù÷ äæä àø÷îä ùåøéô ."êðéîé íåøú êãé æåòú ä

,êøáúé ìåãâä åçëá úåàìôðä úåùò ìò "òåøæ" úìî .êì åðùøôàå ,úéîéðôä äðåëä øøáúú

åîëå(לד ד, äéàøå(דברים ,åðøîàù åîë ,òáèä ãâð ïåçöðä ìò "æåò" úìîå ."äéåèð òåøæáå"

åîë ,àìô êøãá ïäù úåëîä ìò "ãé" úìîå ."êáéåà úøæô êæåò òåøæá"(לא יד, "àøéå(שמות

,"äìåãâä ãéä úà ìàøùé( ג ט, àåäù(שם ä"á íùä éâäðî ìò "äøåáâ" úìîå ."äéåä 'éé ãé äðä"

"ïéîé" úìîå .àöåéëå íéììèå íéîùâ ãéøåîå úåçåø áéùî ,íéâåäðä åéëøã éôë åîìåò ïäá âäåð

áåúëä ,åììä íéìLîä úòöä éøçàå .äæä úéáá éðùä ììëä éøáãëå ,äîëçä éëøã ìòÈ

÷ãöá ,äîëçá åîìåò âäåð ä"á íùä :ïä åìàå ,úåðåëðå úåòåãé úåîã÷ä éôë ïåëð ìò ùøôúî

íùä éâäðî ìòå äîëçä ìò íé÷ìåç 'ä éáéåàå íéìéñëä .ã"éä ììëä éøáãëå ,íéøùéîå èôùî

íìåòá äø÷éù äî ìëå ,åéìàî âäåð òáèäù åà ,äø÷î ìëäå ,õøàä úà 'ä áæò íéøîåàå ,ä"á

êøãëå ,àåä äø÷î åøîàé(כז לב øàåáîå(דברים  ."úàæ ìë ìòô 'éé àìå äîø åðéãé åøîàé ïô"

äæ úéáá('א חלון ה' éë(חדר íìåë åãåé æà ,íéúôåîáå úåúåàá äìåãâä åãé äìâî ä"á÷äùë

êøãëå ,åúîëç éëøãá åîìåò âäåð ä"á àåäùå ,äëåìîä 'äì(יד כט, úîëç(ישעיה  äãáàå"

äæ úéáá ë"â øàáúéå ,"øúúñú åéðåáð úðéáå åéîëç י י "(חדר חלון "êìד)"ב øîà äæ ìë ãâðå .

äâäðää êîò íâ ,àìôå àìôä äéåèð òåøæá úåëäì æåòä íùä êîò øîåìë ,"äøåáâ íò òåøæ

äðä ,äø÷î ìëä íøîàá êîù åöàð ìáð éåâå íéîòäù ô"òàå .äøåáâä àéäù äâåäðä úéòáèä

ïî äìòîì úåàìôðå íéñð úåùòì êãéá æåòú äúàùë øîåìë ,êðéîé íåøú êãé æåòú øùàë

òáèä éôë ãéîú êîìåò ïäá âéäðî äúàù êúîëç éëøã ,êðéîé àùðúå íåøú æà ,òáèä
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àöîú äæì äîåãëå .íéøùéîáå èôùîá ÷ãöá íìåò ìùåî äúà éë íìåë åãåé æà éë ,âåäðä

úåöîàúää ìò ìùîðä ãéîú æåò úìî øëæðù íå÷î ìëá äæ øôñá íéøàáúîä úåàø÷îä ìëá

åîë ,òáèä ãâð(יט ו, íëçì",(קהלת æåòú äîëçä"(טז לא, äéðúî",(משלי æåòá äøâç",לא)

éìùîכה ) ìë ïëå .åîå÷îá ãçà ìë åðùøôù åîëå ,íäì ãçà êøã íìåë ,"äùåáì øãäå æåò"

ùåøéôä åðéðò éôë àø÷îä åúåàá ãáì äéäé àì ,íäá ìùîðä åðéøáãî ùøôúé øùàë íéàéáðä

úåîå÷îä ìëá äøåé ïë ,ãçà íå÷îá ùøåôîù åîë àìà ,øçà êøã ìò ùøôúé øçà ïéðòáå ,ïë

.åðéðò úúîàå øåàéáä øùåé ìò úôåî äæå .áåúë àåäù

ùøù ìë ìò íéçðåîä íéøàåúä øàáð äá åðãñéù úéùùä äðåëá áåúëå êìåä ïéðòä ïëå

øàúù àîâåã åðéùòå .øçà ùøùì íéøçà íéøàåúå ,äæ ùøùì íéòåãé íéøàåú ùé éë ,ùøùå

,ùã÷ä çåø ìò "ãåáë" øàú ,äðéáä ìò "äçîù" øàåúå ,äîëçä ìò ãéîú çðåä "äáåè"å "áåè"

ìò "ø÷ù" úìîå ,äîëçä ìò "úîà" úìîå ,äðéáä ìò "øùé" øàúå ,äîëçä ìò "÷ãö" øàú

éùåøôá ïééòîì øàáúé äðä .äæá àöåéë ìë ïëå ,äðéáä ïî êôää ìò "àåù" úìîå ,úåìëqä

ãéîú .íéøëæð ïäù úåîå÷îä ìëá íéðéðòä åìà ìë åðøîù êéà ,äæ éðùä úéááù íéáåúëä

úåéàø äô àéáà àìå .åéøáç ìë åîë åðåëî ìò øàáúä ,åììä úåðåùìä ïî ãçà àåáéùë

,íå÷î ìëá íéììëä éëøã éúøîù éë àöîé ,øôñá àøå÷ä ìëù éøçà ,íéáåúëä ïî úåòöäå

øáã åøîàéù "äáåè"å "áåè" ïåùìá àöîð .úåùåã÷ä úåöéìîä éëøãá çö ïåéò ìò êøéòà ãáì

,åðãñéù ììëä ìò ïòùð íòèäå .äæî øùé äæ åøîàéù "øùé" úìîá ïë àöîú àìå ,äæî áåè äæ

äîëçä éëøã äðäå .äðéáä ìò "äøùéå øùé" ïåùìå ,äîëçä éðéðò ìò åçðåä "äáåèå áåè" ïåùìù

ïä åøéáçî ìåãâ ãçà ìëù íéáø íéìãáä åììä íéëøãá íéâäåðä ïäéìòáá àöîú äéâäðîå

÷åñôá åðùøôù åðéùåøôî ïéáäì ìëåúù åîëå ,äùòîá íâ ãåîìúá(ו לב, åìîâú(דברים  é"éìä"

íù åðøîàå ,"íëç àìå ìáð íò ?úàæ('ז חלון ב' ùé(חדר ,äîëçä éëøãî êøãå êøã ìëáù ,

ïëå .úBåöîä íåé÷á úåùôðä ìãáä ïéðòî ïåùàøä úéáá åðøàáù åîëå ,åæî äìòîì åæ úåâøãî

àöîú י חלון ט' åñôì÷ז)"(חדר åðéùåøôá(כו לא, ìò(משלי ãñç úøåúå äîëçá äçúô äéô"

íéáåè íéîëçä ïî ãçàå ãçà ìë éâäðî äðäå ."äðåùìïéðòëå ,äæî äæ áåè ìáà לא)"(מל , ו , א

úåéäá àåäå ,øùé ïåùì ìôåð ïäéìòù íâéùî áìäù äðéáä éëøã ïë ïéàå ."íãàä ìëî íëçéå"

êøãä úåòîä úeòä àåä øùåéä ïî êôääå .úîàä úãå÷ð ìà úòìå÷å íéøùéî úëìåä äðéáäÈÄ

ïåùàøä úéáá åðøàáù åîëå ,øùéä(' ה חלון ב' íéâéùîå(חדר íéðéðòä ïî ïéðòá íéððåáúîä ìëå .

íä íàå .ãáì ãçà êøã ÷ø äðéáä éëøãá ïéà éë ,ãçà êøã ìò íìåë åðéáéù êéøö ïåëðä

åðæîøù åîëå ,ïéáä àì ïäî ãçàäù ïîéñ ,íúâùäá íé÷åìç י חלון ט' åñô÷ג )"(חדר ùåøéôá

יד) כד, úåéäáå(משלי .òîåùä ùåçì äðéáä çë äìùîð äæ íòèîù ,"êùôðì äîëç äòã ïë"

,øùé äæ øîåì äöéìîä ïëúú àì áåù ,íéðéðòä ïî ïéðò åðéáéùë äåù íãà ìë úðéá êøãù

.úëì øéùééä àì éë ,øùé åððéà ïäî ãçàä ,äæî äæ íìãáäá ãéî éë ,äæî ïéáî àåäù ïéðòá
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ãçà íå÷î ìò íéëìåä íéøùé íéå÷ éðù äðééäúù øùôà éàù ,úåðåùàøä úåìëùåîä ïî àåäå

,åúö÷ úåòîå ïéðòä úö÷ ïéáî ãçàä íà íìåàå .úåðåù úåðåîúä äéäéå ,ãçà íå÷îá íéòâåôå

äæ ìò ìåôé àì ,åúö÷ úååòîå ìëñî åðãåò ë"ôòàù àìà ,ïéðòä åúåàá åðîî øúåé ïéáî éðùäå

.íéøùé àìå íéðéáî àìå íéúåòî íäéðù úåéäá ,äæî øúåé úåòî äæ àìà ,äæî øùé äæ øîåì

åðéáî ãçàä íàå .åðåëú ìò ïáåî ïéðòä úåéäá àìà ,øùåé åà äðáä ïåùì ìåôé àì íìåòì éë

åððéà ãçàä éë ,äæî äæ øùé øîåì ìëåú àì äæ ìò íâ ,åúö÷ ìëñîå åúö÷ ïéáî åøéáçå ,éåàøë

øàú ìò "äæî äæ" úöéìî ïëúúù øùôà éà øáã óåñ .úåòî äæå øùé äæ øîàú àìà ,øùé

íéçöå íéø÷é íéðéðò êéà úòîåù ïæà øéòäì ,äô äæä ïéðòä ìò åðæîøå ,áåè øàú ìò éúìåæ ,øùé

ïåãà åðçéìöé íà íéàìôð íéãåîì ìò ãåîòì äå÷ú ùéùå ,äæä ùã÷ä ïåùìä úåöéìîá íéìåìë

.åììä íéðéðòá åðááì áéçøäì åîù 'úé úåçìöää

,ùã÷ä éáúëá íéàöîðä íéìåôëä íéøîàîä ìò áì íåùì åðøîà úéòéáùä äðåëáå

úåøåäìå,˙Â�Â˘ ˙ÂÏÈÓ· ÔÈ�Ú ÏÙÎ ÌÂ˜Ó ÌÂ˘· ÔÈ‡˘ùåøéô äðåùàøä åðúçéúôá øáë åðøàáù åîëå

÷åñô(כח ה, ìãçð(שופטים àì äðä ."åéúåáëøî éîòô åøçà òåãî àáì åáëø ùùåá òåãî"

å ,úàæä äçèáää íéìùäîåðLé íéøîàîä éðùá åáúëðù úåðåùä úåìéîäù íå÷î ìëá äàøúÇ

ïéðò ìôë íäá àöîð àì ,äîëç ïåùì íéøéëæîä äæ úéáá íéàáåîä íé÷åñôáù àìà ,íéðéðòä

åîë ,íéèòî éúìåæ úåðåù úåìîá( ה כד, åäåðøàáå(משלי ,"çë õîàî úòã ùéàå æåòá íëç øáâ"

åîå÷îá('ו חלון ד' ïëå(חדר יז). לא, ãçà(משלי ïéðòäù ,"äéúåòåøæ õîàúå äéðúî æåòá äøâç"

øàú ïéá åðìãáäù øçà íìåàå .úåìîä éåðùá ÷ø íéìãáð ïðéàù èòîëå ,åììä íéáåúëá

,ïåëðä ùåøéôä åðì àöé æà ,çë õéîà øàúì æåò øàú ïéá åðìãáä ïëå ,úòãä ùéà øàúì "íëç"

íé÷åñô éðùä äìàù åðéøáãî ïéáú íâ .÷åñôå ÷åñô ìëá íéìãáð íéðéðòä éúùù òãðå

,äìòîì åðçèáäù êøãëå .ãçà ì÷ùá íéìå÷ù ïäéúåöéìîùå ,ãçà ïéðò ìò íéæîåø ,åðøëæäù

.íäá íéøëæð ïäù úåîå÷îä ìëá ïäéðéðòá ïéåù úåéäì äæä ùåã÷ä ïåùìä úåöéìî ïéëéøöù

íòìá .äúò åéìò íéøáãî åðàù ïéðòî àåäù ÷åñô ùåøéô äô øéëæäì åéìòáî áåèä òðîà àìå

åúàåáðá ÷ìáì øîà(יט כג, àìå(במדבר øîà àåää ,íçðúéå íãà ïáå áæëéå ìà ùéà àì"

,áåúëä ïî ïåùàøä ÷ìçá ïéðòä ìôëð äáùçîä úìçúäá äðäå ."?äðîé÷é àìå øáãå ?äùòé

áåúëá øëæðù øîàîå øîàî ìëù êì øàáúé åðéøáã òîùúùë ìáà .åôåñá ïéðòä ìôëð ïëå

.åøåàá òîùå ,åîöò éðôá ïéðò ììåë ,äæ

íå÷îä äô ïéàå ,"øáâ" øàú åà "ùåðà" øàú åà "íãà" øàúì "ùéà" øàú ïéá ìãáä ùé

íãà øàú éë òã .ùéà øàúì íãà øàú ïéáù ãçà ìãáä ìò æåîøì ÷ø ,äáçøá åéìò øáãì

úéùàøá äùòîá áåúëù åîëå ,åãáì ùåðàä ïéîä ìò ÷ø çðåé àì(כו א, "øîàéå(בראשית 

øîàðå ,'åâå "íãà äùòð íéäìà(ב ה , àø÷ðå(שם  ."íãà íîù úà àø÷éå 'åâå íàøá äá÷ðå øëæ"

ù"îë ,äîãàä ïî øöåðù øåáòá ïë(ז ב, äîãàä".(שם  ïî øôò íãàä úà íéäìà 'éé øöééå"
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àìåù"îë ,õøàä ïî íìåë ååäúðù é"ôòà íééçä éìòá øàù äæ íùá åîò åôúúùé(יט (ב,

äúéä íìåë úàéøáù éôì ."íéîùä óåò ìë úàå äãùä úéç ìë äîãàä ïî íéäìà 'éé øöééå"

ïåùàøä úéáá åðøàáù åîë ,õøàä ïî ãçé ùôðå óåâ('א חלון ג ' åôåâ(חדר àøáðù íãàä éúìåæ ,

øîàù åîë ,íéîåøîî íééç úîùð ä"á íùä åá çôð ë"çàå ,äîãàä ïî íìåâ(ו åéôàá(ב, çôéå"

éë ,äãáì äîãà åàøáð àì íééçä éìòá øàù äðäå ."äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð

éãéçé åîìåâ àøáð åãáì íãàäå ,õøàä ïî ïäéúùù éôì íîìåâ íò íùôð äììáð ãéî íàøáäá

,"íãà" àø÷ð åãáì àåä úàæä åúìòî ìò úåøåäìå ,äðåéìòä åúøåöì ïëùî úåéäì ,äîãàä ïî

ìò éúìåæ ,äæ íùá íéðåéìòä åîë [åîò] åôúúùé àìù ìëå íééç éìòá øàùî äæ íùá åìéãáäì

.ìà÷æçé úáëøîá øëæðù åîë ,ìùîä ãö246åá ùéù àøáð ìë ìò ìôåð "ùéà" øàú íìåàå

íöò àåäù øåáòá íãàä ìò ,éåöî øáã ìë ìò çðåä ïëìå ,íöòä àåä úåùéàä éë ,ùéå íöò

åîë äéç ùôð íäá ùéù øåáòá íééç éìòáä ììë ìò ,äðåéìòä äîùðä ìòá(ב äîäáä(ז, ìëî"

áåúëù åîë ,ïåéìò éëàìî ìò çðåä ïëå .äæá àöåéëå "åúùàå ùéà äòáù êì ç÷ú äøåäèä

ìàéðã úàåáðá(כא ט, ïåæçá".(דניאל éúéàø øùà ìàéøáâ ùéàäå"(ו יב, ùéàì(שם øîàéå"

êøãë ,'úé àøåáì ìàùåä ìùîä ãö ìòå .íéîéé÷ íééåöî íìåë íä éë ,"íéãáä ùåáìשמות)

ג ) øôñáטו, æåîøë "íãà" íù úeîãä ãö ìò ë"â åì ìàùåäù åîë ,"åîù 'éé äîçìî ùéà 'éé"ÄÇ

äåç úàøáðùë úéùàøá äùòîá áåúëä àø÷îä øàáúé äæ íòå .ìà÷æçé( כג ב, (בראשית 

,"úàæ äç÷ì ùéàî éë äùà àø÷é úàæì éøùáî øùáå éîöòî íöò íòôä úàæ íãàä øîàéå"

äúåà àø÷ äîì êéðéòá äù÷é íà ,àéä êë äðåëäå .ì"öæ àø÷îä éùøôî ìò åùåøô äù÷úðù

äá÷ðä íù àåäù ,"äîãà" åîùá äîù àø÷ àì äîìå ."ùéà"î äá÷ðä íù àåäù éôì ,"äùà"

øöåðä ìò éúìåæ äæ íù ìåôé àì éë ,äîãà äúåà àåø÷ì ïëúé àì éë øáãä íòè ?"íãà" ïî

àåää úòá äéä øáëå ,íãà ìù åéúåòìöî úàøáð äåç ìáà .àåä øöåðù åîë äîãàä ïî íìåâ

äîùðä åá äúéä éë ,ùéà,"íòôä úàæ íãàä øîàéå" øîà äæ ìòå ,äøåöäå úåîöòä äðåéìòä

àéä àìà ,äîãàä ïî íìåâ éðà éúàøáðù ïåùàøä íòôì äîåã äðéà äåç úàéøá øîåìë

äç÷ì ùéàîù éôì ,"äîãà" àìå ,"äùà" àø÷é úàæì ïëìå .éøùáî øùáå éîöòî íöò úàøáð

.ãàî øùé ùåøéô àåäå ,äùà äîù äéäúù éåàøå ,úàøáðù úòá ùéà éúééä øáëù ,úàæ

.íéîòè éðùî äçèáää äéäé àìå íå÷é àìù øùôà ,øáã ìò åøáçì çéèáîä éë òãå

íéðúùîå äøåîú éìòá ïäù íãà éðá êøãë ,åúçèáäî çéèáîä íçðúéå èøçúéù ,ãçàä

ïåùàøä úéáá øàåáîë ,ïåöøì ïåöøî('א חלון ח' àìå(חדר åçë ÷ñôðù àìà èøçúé àìù åà .

åãé äèèåîúð ë"çàå ,úéá åì úåðáì åøáçì çéèáäù ìùî êøã ìò ,åúçèáä úàìîì ìëåé

øáãä àáùëå ,åúåùòì ìëåéù øåáñ äéäù øáã ìò äìéçúî åçéèáäù åà .åîéìùäì ìëåé àìå

הכסא246. על  כו)אדם  א, (יחזקאל
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ïåöø éåðù ìòá íãàä éë ,íãàá íééåöî íéðùä äìàå .ìëåé àìå åçë ùúù äàø ,äùòî éãéì

éë ,çë ÷ñôä àåäå ,úçà ïëúé íéðåéìòä íéëàìîä ìöàå .äáö÷å ìåáâ åçëì ùé ïëå ,èøçúîåÆÀÅ

úåùòì ïåéìò êàìî çéèáéù úåøùôàá äéäé àìå ,ìåáâ éìòá íéðåúçúå íéðåéìò íéàøáðä ìë

åçëì õ÷ ïéà åãáì ä"á íùä éë ,àåää øáãä äéäé àìå íå÷é àìå ,åúåùòì åçëá ïéàù øáã

íãàä åîë äøåöå øîåçî íéøáåçî ïðéàù éôì ,íéëàìîá åððéà ïåöø éåðù ìáà .ìë ìëåéå

áâùð ä"á íùä íìåàå .íééåðùä åì åàåáé äæîù ,íééç úîùð åá çôåðå äîãàä ïî àøáðù

çéèáéùë ïëìå ,çë ÷ñôä àìå ,ïåöø éåðù åéìò áåùçì äìéìç ïëúé àìå ,äëøá ìë ìò íîåøîå

.åøáã íéé÷é àìù øùôà éà øáã

àìà ãîåò åðéàù øáã ìò ,éøáò ïåùìá "áæë" úìîå ,äèøçä ìò "íçðúéå" úìî éë òãå

åîë ,÷ñåô(יח טו , åéîéî,(ירמיה åîú éë íéî úzî ÷ñåôù ,"åðîàð àì íéî áæëà åîë éì äéäú"ÄÅ

ïëå( ג כג , ùåøéôå(משלי .÷åñôéå áæëé àìà ãéîúé àì êì ïúåðù íçìä ùåøéô ,"íéáæë íçì àåäå"

ïëå ."íéðâ ïéòî" øôñá øàáúéå äæ ÷åñôá ùé ø÷é(א קטז, ñåô÷.(תהלים  ùåøéô ,"áæåë íãàä ìë"

çèáää ìò "øîà" úìîå .ãàî éúîàå ãáëð ùåøéô éì ùé äæá íâååîë ,ä(נח קיט, "éððç(תהלים 

åîë ,äáøä äæå ,÷ñôä éìá äùòîì äçèáää úàöåä ìò äðîé÷é úìîå ."êúøîàë,יז (בראשית

íùäכא) éë ,áåúëä éøáã íéááåñ íéøåîàä íéøáãä ìë ìòå ."÷çöé úà íé÷à éúéøá úàå"

íéîòä ìë ìò íàøåî úúìå íúåáøäìå íúåøôäìå ,ïòðë õøà úà ìàøùéì ìéçðäì òáùð ä"á

äî" äàåáðá íòìá áéùä .äìì÷ íäéìò àéáéù íòìáî ù÷á ÷ìáå .äìàë úåçèáäá àöåéëå

àì øîåìë ."áæëéå ìà ùéà àì äðä ?åúçèáä úà àìîé àì ä"á íùäù øùôà ?øáåñ äúà

éë .íéùðà íéàø÷ð íä íâù ,íéëàìîì åìéôà ùéàå ùéà ìëì äø÷éù åîë äæ íåøâé çë ÷ñôäÆÀÅ

íéøçà íéùðàë àåä ùéà àì ,åðøîàù åîë "ùéà" íùá 'úé àåä øàåúî ìùîä ãö ìòù é"ôòà

úåðúùäå äèøçä íåøâé àì ïëå .åçëì õ÷ ïéà 'úé àåä éë ,ìåáâ íçëì ùéù éôì ,íéáæåë íäù

,íçðúäì àåä íãà ïá àì éë ,ïåöøì ïåöøî äðúùîä "íãà ïá" êøãë ,åøáã àìîé àìù ïåöøä

áåúëù åîë(ו ג , ïåùàøä(מלאכי úéáá øàåáîë ,"éúéðù àì 'éé éðà"('א חלון ח' øçàå(חדר .

øîåìë "?äùòé àìå øîà àåää" ,äãìåúä àéöåä ,åìàä úåðåøñçä ìò íîåøîå äìòð ä"á àåäù

åà ,åúçèáäë äùòé àìå íçðúéå èøçúéå ,øáã çéèáé äæä íîåøîä ìàäù øùôà êéà ë"àÅ

äøö÷ øåáòá äðîéìùéå äðîé÷é àìå ,úåìåãâ øúåéä úåàìôðä ïî äéäé åìéôà øáã úåùòì øáãé

,íé÷éå äùòé ìàøùé ìò øáã øùà ìëå øîà øùà ìëù ,÷ìá ,äúà òãúå" ?äîéìùäì åçëå åãé

ïëå ,áåúëä úìçúá ïéðòä ìôë ïéàùå ,úåöéìîä øùåé åéùëò åøàáúä ."äöøà øáã ìôé àì

.íãà ìöà "íçðúéå" úìîå ,ùéà ìöà "áæëéå" úìî êîñ äìåãâ äðåëáùå ,åôåñá ïéðò ìôë ïéàÇÈÈ

,øåáãì äøéîà ïéá ìãáä ùéù åîë éë .øáã ìöà "äðîé÷éå" ,øîà ìöà "äùòé" êîñù ïåëð ïëå

ì"æ íéùøôîä åáùçù úåîå÷îä ãéîú åùøôúé äæ êøã ìòå .äðîé÷éì äùòé ïéá ìãáä ùé ïë

.êøãá íãàä úà êéìåîä úøæòá ,úåðåù úåìîá ïéðò ìôë ïäá ùéù
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.äáåèä êøãì úåááìä úà øéòäì ,úåãåñé ãñéìå íéììë øàáì åðøîà úéðéîùä äðåëáå

úåìéòåî úåøé÷ç åðø÷çå ,íéðîàð úåãåñé åðãñé íù ,ïåùàøä úéáá ïë úåùòî åðìãç àì äðä

å äðéá íéìéãáîä íéìãáää .íãàä ùôð éðéðò ìò åúìòåúá íéöôçìéìòá øàù úåùôð ïéá

,áéèäìå òøäì åãéá äðåúð äøéçáä êéàå ,íãàä úîùðá úåòåèðä íéáøä úåçëä ïéðòá ,íééçä

åéäù íéùåøãä åìàá àöåéëå ,úòãå äðéá äîëç çåø íéîåøîî éäìàä øæòì äëæé êéàå

äîëç ìù úåðåùì ìë ïë éãé ìò ùøôì éãë ,íäéìò øå÷çìå íù íéàáåî úåéäì íééçøëä

ìãáä éôë ,äîëçä é÷ç ìãáä ìò åðùøã ïëå .íøãâ åðîùù éôë øãâåî ïäéúåàøåäù úåøåäìåËÅ

äáäàäå ,úåäìàä úðåîàå äàøéä ïéðòá åðéúøåúá íé÷åîò íéðéðò åðùøôå ,úåùôðä áöî

äáåùúäå äçëåúä ïéðòáå ,ä"á íùä úùåã÷å åúøåú ãåîìúå åéëøãá äëéìääå úå÷áãäå

çéâùîä àöîé íéøáã äîë ãåòå .íéùãç íéðéðò íéøáãä ìëá åðøàáå .àöåéëå íéòø úáäàå

äìà ìëá ïéáé ,åùôðì íééç õôçä ùéàä éî .åáì ïéòá åá(כב ד, íäéàöåîì".(משלי íä íééç éë"

úåø÷é úåòöä ìåìëà åá øàáúéù ÷åñôå ÷åñô ìëá ,äæä éðùä úéáá úåùòì ìãçà àì ïëå

!íòä éøéòöî éëøòë ùåðà äúàå .úòãä éøö÷ìå ìëùä éùåìçì ìéòåäì íéðîàð úåãåñéå247

íé÷ðòå êùàøì íä ïç úéåì éë ,éô éøîàî èú ìàå çëùú ìà ,äéçå íøîù ,êáì éøáã êîúé

,øòùá çéëåî úåéäìå øñåî øáãì éúàá àì éë äðåùàøä äçéúôá éúøîà øáëå .êéúåøâøâì

åì åøøáúðù úåúéîàä òéãåäì íãà ìë áééç íðîà !éðà ÷ãöàù éàåìäå ?ééç äîå éðà äî éë

,åáì ïéòá õéöäù íééäìàä íéðéðòäå åéúåøé÷çá248øåëæé øåëæ ÷øå .ìãçé ìãçäå òîùé òîåùä

ì"æ åðéúåáø åøîàù äî ïééòî ìë(ב כה , השנה  íéðè÷ì!(ראש íéòîùð íéìåãâäù øåãä éøùà

äøåúá åàáù íéáø íéðéðòå úåîìù úåéùøô ùøôì åðãòéù úéòéùúä äðåëä ïéðòì ïëå

åöá÷úéùë .åðáð ïäîå ,íéøîàîä é÷ìç íéùøùä úåéäáù íù åðøîàå íéàéáðä éøáãáå

àöé øáë ,åðéúåãåñé éãé ìò ìáâåîå áåö÷ ïäî ãçà ìë úàøåäù íéðåù íéùøù ãçà øîàîá

úåîìù úåéùøô àöîú ,äæä éðùä úéáä éøáã ìò åãéòé äðä .åìåë øîàîä ìò íìù ùåøéô åðì

àöîðä äîëç íù åà øàú úàøåä øøáì éë .íéøáãä ìâåìâ éãé ìò åá íéùøåôî úå÷åîòå

áìî .åðéúåãåñé éôë ïåëð ìò ùøôúî àåäù úåàøäìå ùã÷ä éáúëáùøôì åðéìò ìèåîù ã

ùøôì úåîå÷îä áåøá åðéîöò åðñðëä ãåò ìáà ,àåää íùä åà øàúä åá áúëðù áåúëä éøáã

øùàëå .åðéúåãåñé éôë øáãé íéãéâð åìåë øîàîäù çéëåäì ,÷åñôä åúåà åá áúëðù åìåë ïéðòä

ãçà ìëì ùé ,ïéðòä åúåàá íéøëæðä íéìãáðä íéùøùä ìëù ïééòîä äàøé ,åìåë ïéðòä ùøôúé

ïëå ,íäá áåúë àåäù úåîå÷îä ìëá äøåî àåäù åîëå ,åøãâì åðîùù äòåãé äàøåä ïäî

לחייו247. ל "ב בשנת 1758 בשנת זה ספר כתב רבינו 

אפשר 248. אי  אשר  באבדי, אבדונו  שיהא עד לי  שנתגלה במה מאומה מלכתוב להמנע "אבל  רמב"ם: כתב
מבעליו" דבר  גזלת הוא וכאילו נבוך, וכלפיכל  כלפיך גדולה אונאה זו  כי לי נראה נבוכים,בלעדיו, (מורה

רעה) עמ' ג, לחלק  ועוד פתיחה אבותיו ". מנחלת גוזלו כאילו  תלמיד מפי הלכה המונע "כל  בחז"ל והוזכר .
חסידים" "ספר  תק"ל )עיין לו .(ערך  שנתחדש  מה מלכתוב הנמנע על 
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åéìò äøåéù ,òåãé ìùîð ìò ïäî ãçà ìë äøåé íä íâ ,ïéðò åúåàá åøëæðù íéìLîäå úåöéìîäÈ

úöåøîë øùé ãáëð ùåøéô àöé íìåë êåúîå .àéää äöéìîä åà ìùîä åá øëæðù íå÷î ìëá

ìò ìá÷úî ,íéáåúëäô"òàå .øùåéä øéàî åéúåðåìçîå .úîàä õéöî åéëøç êåúî íãàä úòã

úåáø åá àöîé ïééòîä éøäù ,àåä êë äæä øôñä èôùîù çéëåäì úåéàøì êéøö éððéàù

ãáì ìëúñéå .äæä áåèä ïéðòä åá àöîð êéà ìëúñäì àøå÷ä áì øéòà úàæ ìëá ,äìàë

úåîåúñä úåéùøôä ìë ïäá åàá èòîëù ,éòéáùä øãçä éøáãáå ,éùéìùä øãçä éøáãá

æåøçì ìëåé ,øåäè ïåéòøáå ÷ã ïåéòá íäéìò çéâùäì åðéøáãì ãåáë ÷åìçé íàå .úìä÷ øôñáù

íéçúô àöîéå ,íéðéðòäå úåöéìîä ÷îåò åì åøøáúé æàå .ïéðòì ïéðò êéùîäìå äùøôì äùøô

,éòéùúä øãçá ìëúñé äæì äîåãë .åáìî úåîåìòú íéðôì åéäù ,äúò åéðôì íéçåúô íéáçø

åì åîòðé ãàî äîå .éìùî øôñ äîìù êìîä äá íúçù "ìéç úùà" úùøô ìë åá åðùøôù

ìëù åì øøáúé åðîîù !åðùåøéôá ïðåáúéùë åæ äùøôáù úåîåúçäå úåîåúñä úåöéìîä

ïäéãé ìò åðùøôùå "íëç" ùøåù ïéðòá åðãñéù íééììëä øùåé ìò íéãñåð äéúåöéìîå äéøîàî

äùøôä úåöéìîá äæì äæ íéëåîñ íä êéà ,åììä úåðåùìä íéøéëæîä ùãå÷ä éáúë ìë

äîëçä ììäîå úøàôú ìò åìåë ãñåðä øôñä éøáã åæ äùøôá íåúçì éåàø äéäùå .åðøëæäù

úéîéðô äðååë äá ùé äá äáúëðù äìîå äìî ìë êéàå ,äéëøãá âäåðä úìòî ìòå ,äðåéìòä

.øçà íå÷îá äáåúë àéäùë úðåëî àéäù äîì äîåã

úöéìîì äîåã ,ìùîå äàìôð äöéìî àéä "ìéç úùà" [à] ìùî êøã ìò(א יד, (משלי

úöéìîìå ."äúéá äúðá íéùð úåîëç"(כט ìéç".(לא, åùò úåðá úåáø"(ד úøèò(יב, ìéç úùà"

úöéìîì äîåã äàìôð äöéìî àéä "àöîé éî" [á] ."äìòá( יג ïëå(ג , ."äîëç àöî íãà éøùà"

יד) äîåã(כד, äàìôð äöéìî àéä "äøëî íéðéðôî ÷åçøå" [â] ."úàöî íà êùôðì äîëç äòã"ÀÅ

úöéìîì(טו íéðéðôî".(ג, àéä äø÷é"(יא íéðéðôî",(ה , äîëç äáåè éë"(יח כח, "êùîå(איוב

åîë äøùé äöéìî àéä "äìòá áì äá çèá" [ã] ."íéðéðôî äîëç( ה ג , ìëá(משלי 'éé ìà çèá"

åîë äø÷é äöéìî àéä "äìòá áì" [ä] ."êáì( כג äìòá",(לא, íéøòùá òãåð"(כח "äìòá(לא,

,"äììäéå(ד יב, åæ,(משלי äùøôá øéëæäù äî ìë .äæá àöåéëå ,"äìòá úøèò ìéç úùà"

.åðéúåãåñéå åðéúåòöä éô ìò åéìàî øàáúî

åðøîàù åîë ,éìùî øôñáù úéùéìù äùøô ìò íìù ùåøéô éøéùòä øãçá àöîú ïëå

øåîæîáù úåáø úöéìî ìò ùåøéô àöîú [æ ïåìç] éðéîùä øãçáå .úàæ åðúçéúô úìçúäá

ìò [ç øãçá] ùåøéôå ,[àð íéìäú] äáåùúä(צ מזמור íéäìàä",(תהלים ùéà äùî" úìéôú

øåîæî ùåøéôå(קיא ùåøéô(תהלים  øùò ãçàä øãçá àöîú ïëå ."ááì ìëá 'éé äãåà äéåììä

úùøô ìòיד)"(שמו פרק  úùøôב ìò ùåøéô àöîú øùò äùìùä øãçáå ."úéòå÷úä äùà"

éìùî øôñáù "õøàä éðè÷ íä äòáøà"(כד íéøæåôî(ל, íéøîàî àöîú äìàë úåáøå .

ùøùå ùøù ìëá ä"æòá éèôùî äéäé ïëå .äìà åðéøáãá íéùøôúîä ,ùã÷ä éøôñáùÄ
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åîëå ,íé÷éôñî íéùåøôá íéîìù íéðéðòä øåàéá ãéîú ìåìëàù ,åéìò øáãàùå åðùøôàù

íùä ."äáùçî" ìùå "äöò" ìù úåðåùì åá åðùøôù ,'úé ìàä éîçøá éùéìùä úéáá åðéùòù

.øåàì åàéöåäì åðøæòé ä"á249øîàî ìëáù íéìLîäå úåöéìîäå íéùøùä éë ãéîú àöîúåÈ

òå ãçà êøã ìò íéùøôúî øîàîåäìòð øîàå äæ ìà äæ àø÷å ,ïúëìá åáñé àì ,ãçà âäðî ì

.åðéäìà 'ä úéá ïåéö

åøáãù ,ì"æ åðéðåîã÷ éøáã úö÷ øàáì ,äðåùàøä åðúçéúôá åðøëæäù úéøéùòä äðåëäå

åëîñù íéùøùä úàøåä øùåé ìò éåðá íùøãî ãåñé áåøä ìòå ,úåãéçå äöéìî ìùî íä íâ

.íùøôìå ì"æ íäéøáã ÷éúòäì øáãä ïåâä äéäéù íå÷î ìë ïë úåùòî ìãçð àì ;åéìò íùøãî

,åéìò åðø÷çùå åá åðééäù ïéðòä êùîä éôë ,ïåùàøä úéáá äìàë íéøîàî úö÷î åðùøô øáëå

àøå÷ä àöîé äæä éðùä úéáä éøáãá íâù òéãåäì ÷ø ,úéðù íòô äô ïäéìò æåîøì êøåö ïéàå

ìëá ïë úåùòì åðéáøä àì íìåàå .ïäéúåîå÷î éôë íéùøåôî íéàìôðä íäéøîàîî úö÷î

øôñ åîë äéäéå ,åäåðøáç åæ äðåëìù íéãåîìå ùåøéô øãâî äæä øôñä àöé ìáì ,úåîå÷îä

ùôðä ìò àùîì äéäéå ,úìôåëîå äìåôë äëàìîä æà äéäú äæ ãáìîå .íéæîøå íéùåøã

èøôáå .åéìà òéâéå âéùéù íéìçéî åðà øùàë ,åù÷åáî âéùé àìå òéâé àìå ,õôç éøáã úìàåùä

øîàî ìë àìà ,íéðåéîãä íéæîøäå íé÷åçøä íéìLîä éëøãá ì"æ íäéøáã ùøôì åðàá àìùÈ

åúåàá ì"æ åðéúåáø åðåë øùàë øåîâä èùôä êøãá äéäé ,äæ øôñá åðùøôðùë øîàîå

÷ñò éì éäé ìà éúøîà ,èùôä êøã ìò íùøôì øùôà éàù ì"æ íäéùøãîî äáøäå .øîàîä

.øBà éeñk íäéìò eNøôéå ,áì éîëçå úåãåñä éìòá åàåáé ,äìàá250úåìñî ,äìòà äìñîá éðàå ÀÄÀÀÀ

äéäéùë ,åìàä íéøåáçá ïë âäåð éðà úåëìää éøáã ùåøéôá ïëå .éáì ïéòá äàøà øùàë éáì

äòåîùä úøåöå àéâåñä ïî çéëåäì òðîà àì ,äëìä øáãá òâåð ÷åñôá áúëðä ïåùìä

øãçä éøáãî äàøúù åîëå .åäåðùøôù åîë ùøùä úàøåä åðéáä ì"æ åðéúåáø íâù ,ãåîìúáù

÷åñô ùåøéôá éùùäכב)"(שמו כ, ùøôìב åðëøöåäù ,"äúîëçá íòä ìë ìà äùàä àáúå"

ì"æ íä íâù çéëåäì ,øåøáå ùãç ùåøéôá éîìùåøé ãåîìúáå äáø ùøãîá úàáåîä àúééøáä

íéùøùä ïî ùøùì äéäéù úåîå÷îä ìëá ä"æòá äùòà ïëå .åðéøáãë "äúîëçá" úìî åùøô

ìù úåðåùì ùåøéô àåäå äæ øåáçá ïé÷ñåò åðàù ïéðòáù àìà .úåéâåñä ïî àéâåñ íò øåáç

.úåëìäì òâåðä øáã éúàöî àì ,äîëç

."íéøáãä ïä ïä áìä úðåë øçà"å ,äéåöø éúðåëù òãåé ä"á íùä øáã óåñ251é"ôòà ïëìå

åîå÷îä úö÷îá èìîà àìù øáãä áåø÷ùíéøáãä êåúáù øùôà êéàå ,äàéâùä ïî ú

áåè àì ?ïëøö ìë íéîìù ïðéàù ïúö÷î äðééäú àì ,úåáçøä úåøáñäå íéùåøéôäå íéáøä

זה 249. ספר  בהמשך כך, לעשות זה בדורנו וזכינו 

יד 250. ד, במדבר ע"פ מליצה

ב 251. טו , ברכות
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øîà éäìàä øøåùîäå .éðåîã÷ øùàîå éúåáàî éëðà( יג יט, åîëå(תהלים  ."ïéáé éî úåàéâù"

ì"æ åðéúåáà åùøã äæá àöåéë ìòå ,äðåùàøä åðúçéúôî úéðéîùä äðåëá äæ ìò åðøáãù

שיה  ב)"(מדרש äæá.ש éãå ,"äáäà éìò åâåìãå ,'äáäà éìò åìâãå'"

ïéðò ùøôì ,äøåúì ãåáë úúì ,úøàôú úøèò äì ãåðòà ,úàæä äçéúôä éøáã íåúçìå

úåáëøåî úåáéú åæéà äô øàáì àá éððä éë .ãåáëá íéãéñç åá åæìòéå ,íéøùé áì ïéðøé ùãç

äáëøää øôñá ì"öæ éåìä äéìà ø"øäåîë ìåãâä ÷ã÷ãîä íåàéáä ,äøåúä øôñá úåàöîðä

,åìù252ìë íòè ïéáäì éðéò ìâé 'ä ,ùã÷ä éáúëá íéàöîðä íéáëøåîäå íéøæä ìë ìò øáçùÀÇ

ùéù íéáëøåî ïúåà éúìåæ ,ì"ðä åøôñá íéøëæðä íéøæä ìë ùøôì äô éúàá àìå .ãçàå ãçà

íéøä ïòîì ,ãáì äøåúä øôñá íéàöîðä åìà ÷ø ùøôà àì íäî íâå .íéðéðá éðù úçà äìîá

,äøåúä ìâã.‰˙�Â·˙Ï ¯˜Á ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ·˙ÎÓ ‰·˙ÎÓ ÈÎ ÌÈ¯˘‰Â ÌÈÓÚ‰ ÏÎÏ ˙Â‡¯‰Ïíùä éðëæé íàå

úúì äàøà ,éîò áéèäì ãåò óñåé íàå .äàåáðä éøôñáù íéáëøåîä íâ ùøôì õîàúà ,ä"á

íéáëøåîä ùøôì àåáà ïëáå .ùã÷ä éøôñá íéàöîðä íéøæä éðéî øàù ìò íâ íéîòè

:ïä åìàå éúòã øöå÷ éôë ,äøåú éùîåç äùîçá íéàöîðä

äìî ,ì"æ éåìä äéìà ø"øä áúë ."òâðä úà ñakä éøçà ïäëä äàøå" [äð ,âé àø÷éå]ËÇÅ

ñaëä åà ñaëä äúéä ,ìòôäî äìåë äúéä íàå .éøå÷î àåäå ìòôúäå ìòôä ïéðáî úáëøåîËÀÇÈÀÇ

,ìòôúäî äìë äúéä íàå .íä íéçà õåá÷äå õî÷ óèçä éë ,zçìîä àì çìîäå ì÷ùî ìòÀËÀÇËÀÇÀÀ

.íéðåëð íäå ì"æ åéøáã ë"ò .ñakúä åà ñakä äúéäÄÇÅÄÀÇÅ

äæä éðùä úéáá åéìò åðæîøù äî ìëúñä .êì äðùøôà úàæä äáëøää íòèå חלון ח' (חדר

íéîá,ז') àáéùë øáã ìë ìò ìôåð äöéçø ïåùì ."ñáë" ùøùì "õçø" ùøù ïéá ìãáä ùéù ,

ïåùì åéìò ìåôé úàæ ìëá ,íéîä éãé ìò íúéàøîî íéðúùîä àåää øáãá íéîúë ïéàù é"ôòà

åúéàøîî äðúùé àì íãàä øùá ïëå ,íéîä é"ò ïáìúîä íúë äàîåèä ïéàù éôì ,äöéçø

øúðä íéîä é"ò åúéàøîî äðúùîä øáã ìò éúìåæ ,ìôåð åðéà ñåáë ïåùìå .äìéáèä é"ò éòáèä

åîë ,ñåáë øëæð íéãâá ìöà ïëìå .ïäá ïéñáëîù úéøåáäå(ו יג , óåâä(שם  ìöàå ."åéãâá ñáëå"

åîë ,äöéçø øëæð( יג טו, äæ(שם  íòèîù ,ø÷é ïéðò åðøàá íùå .ãéîú ïëå ,"íéîá åøùá õçøå"

åîë ,ïåòä úééçî ìöà "ñáë" ïåùìå ,àèçä úøñä ìöà "äøäè" ïåùì ãéîú øëæð åîöòתהלים)

ד) äðäåנא, .äæ ìò øáãì íå÷îä äô ïéàå ,äæá àöåéëå ,"éðøäè éúàèçîå éðåòî éðñáë áøä"ÆÆ

éòéáùä íåéá äàøé íàå .íéîé úòáù ïäëä åðøâñéù ,úòøö òâð ãâáá úåéäáù äøåúä äøîà

øùà úà ñáëì ïäëä äåöé æà ,òâðä äùô àìù äàøé íàå .åìåë ãâáä óåøùé ,òâðä äùô éë

éãé ìò åúéàøîî òâðä äðúùé íà úåàøì ,òâðä åáù ãâáä ïî ÷ìç åñáëéù àåäå .òâðä åá

,ãâáä ïî øñ àìù äàøéùë ñåáëä øçàå .íäéîúëî íðáìì íéãâáä éñáëî êøãë ,ñåáëä

רע "ח252. שנת רומא, ראשונה ש"ו)מהד' בשנת פירוש  (ובתוספת
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áåúë äæ ìòå .íéîé äòáù ãåò åðøéâñé(נד יג , òâðä(ויקרא åá øùà úà åñáëå ïäëä äåöå"

øîà ïë øçà ."úéðù íéîé úòáù åøéâñäå( נה àì(יג, äðäå òâðä úà ñakä éøçà ïäëä äàøå"ËÇÅ

,÷åã÷ãä úîëçá øàáúäù äî úòãé øáëå ."àåä àîè äùô àì òâðäå åðéò úà òâðä êôä

åîë ,øáãä åúåàî êôää ìò äøåé íéîòôì ìòôúä ïéðá úàøåäù(ז יג , ïéàå(משלי øùòúî ùé"

äðäå .éòéáøå éùéìù ãéá íééòöîà é"ò ìòôðä øáã ìò ìòôúä úàøåäå ."áø ïåäå ùùåøúî ,ìë

òâðä úîàä éôì íìåàå .ìòôúä øëæð ïëìå ,àöåéëå úéøåáå øúð íéî ,íéáø íéøáã é"ò ñåáëä

ñáëä éøçà øîàé êéàå ,äùô àìå êôä àì åðéòá ãîò òâðäù øáãî áåúëä éøäù ,ñáåë àì

íò äìîä äáëøåî ïëì ?åúéàøîî äðúùð àìù éøçà ,ììë ñåáë ïàë äéä àìå ,ìòôäá

åéðôìù ÷åñôá øîàù äî íìåàå .ìòôá àì ïåéîãä ãö ìò ãáì ñáåëù úåøåäì ,ìòôúää

íà åðîî íìòðù ,ñåáëä ìò äåöîä ïäëä úáùçî éôë øîàð ,"òâðä åá øùà úà åñáëå"

øçà .òâðä øåñéù ñåáëá åðåöøå ,àì åà ñåáëä øçà åðéòá òâðä ãåîòéøîà ïë(נו יג , (ויקרא

øîåìë ,"øåòä ïî åà ãâáä ïî åúåà òø÷å åúåà ñakä éøçà òâðä ääë äðäå ïäëä äàø íàå"ËÇÅ

øâñä éîé úòáùá ääëå äðúùð íà äðä ,åúéàøîî òâðä äðúùð àì ñåáëä úòaL é"ôòàÆÀÅ

éôìå .àåä øåäè øúåðäå ,ãâáä ïî òâðä íå÷î òø÷é àìà äôéøù êéøö ãâáä ïéà ,íééðùä

áëøåî ,ñáëä äæ ÷åñôá íâ øîåì êøöåä ,ñåáëä é"ò åúéàøîî äðúùð àìù òâðî øáãîù

øîà ïë øçà .åðøîàù íòèîå ,ìòôúääå ìòôää ïî(נח יג , øùà(ויקרא 'åâå éúùä åà ãâáäå"

äôéøù êéøö åðéà ,ñåáëä é"ò òâðä äøñ íà øîåìë ,"øäèå úéðù ñaëå òâðä íäî øñå ñaëzÀÇÅÀËÇ

äðúùðå òâðä øåñ ìò øáãî äæ ÷åñôáù éôìå .øäèå íòô ãåò úéðù ñáåëé àìà ,äòéø÷ àìå

.åéîúë åøáòù øåîâ ñåáë äéäù éôì ,"ñaëz" àìà ,äáëøää äáúëð àì ,ñåáëä é"ò åúéàøîÀÇÅ

íéðúùî íéãâáäù éôì ,"äñéáë" ïåùìá ãéîú íéãâá ìöà àø÷ðå ,äìéáèä àéä éðùä ñåáëäå

é"ò äððéà åæ äñéáëù éôì !åãáì ìòôää äô øëæð àìù ø÷é äîå .íéîä é"ò èòî ãéîú

.ïáäå ,äìéáèä åäæå ìòetá ñáëå øëæð ïëì ,íéîá äìéáè ÷ø ,íééòöîàÈ

,"íëåúá eã÷túä àì íúåáà äèîì íéåìäå" [æî ,à øáãîá]( לג ב, àì(שם  íéåìäå" ÈÀÈÀ

,"ìàøùé éðá êåúá eã÷túä(סב כו, íúùìù(שם ,"ìàøùé éðá êåúá eã÷túä àì éë" ÈÀÈÀÈÀÈÀ

éë ,ìòôúä ïéðá íò áëøåî ìòôä ïéðáî íéøúñðì íéøáåò ì"æ äéìà ø"øä ïåùì äæå .íéáëøåîÈÀÇÄÀÈÇ

åéùëò ,÷øéçá à"ääå ,eã÷túä ãáì ìòôúä ïéðáîå ,eã÷ôä äéä ãáì ìòôä ïéðáî äéä íàÈÀÀÄÀÇÀ

.ì"ëò .íäéðùî áëøåä

íòä éøù åðîéù ,ãçàä :íéëøã éúù ìò úåéäì øùôà ïéðîä éë ,úàæä äáëøää íòèå

,úìâìâì ò÷á íéì÷ù é"ò ìàøùé úà äðîéù äùî äåèöðù åîëå ,íúåìâìåâì íäéúåàáö éùàø

,àáöä éøù ãéá áúëá íåùø íäéðéðî åðúéå ,äçôùîå äçôùî ïîöò åã÷ôé íòäù ,éðùäå

êøãëå(טו כ, eã÷túä",(שופטים äòáâä éáùåéî ãáì 'åâå àåää íåéá ïéîéðá éðá eã÷túéå"שם) ÇÄÀÈÀÄÀÈÀ

יז) ìòåôäכ, ìò äøåîä ìòôúäá áúëð ïëìå ,éðùä ïéîä ìò ïúùìù ."eã÷túä ìàøùé ùéàå"ÄÀÈÀ
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ïîöòá ïéîéðá éðáå ìàøùé éðá åðî ,ìàøùéá êìî ïéà àéää úòáù øåáòá éë ,ãçàë ìá÷îäå

äùîì øîà ä"á íùä äðäå .ïäéúåçôùî(מט א, úàå(במדבר ãå÷ôú àì éåì äèî úà êà"

úà äðåî àåäù åîë íúåìâìâì íðîé àìù òîåù éúééä ,"ìàøùé éðá êåúá àùú àì íùàø

øùà íéøùäå äùî ãéá íðéðî íåëñ åðúéå íîöò úà íéåìä åðîé ìáà ,úìåâìåâì ò÷á ìàøùé

åðîé àìù åðãîìì ,ìòôúääå ìòôää ïî áëøåî eã÷túä úåîå÷îä äùìùá áúëð ïëì .åúàÈÀÈÀ

úéùòð äìåòô ìò äøåî ìòôää éë .íîöò ãéá àìå ,úìâìâì ò÷á äùî ãéá àì ,ììë ìàøùé íò

úåòöîàá äùî é"ò åðîð àìù òãåð ,eã÷ôä àì øîåàùëå .éòéáøîå éùéìùî éðùî íéøçà ãéîÈÀÀ

.ìòôúää äøåé äæ ìòù ,íîöò íä åðî àìù òãåð ,eã÷túä àì øîåàùëå .úìâìâì ò÷á íéì÷ùÈÀÈÀ

.úàæä äáëøä ïéðò åäæå

øúñðì øáò øtëð ïî úáëøåî äìî ì"æ äéìà ø"øä áúë ."íãä íäì øtkðå" [ç ,àë íéøáã]ÀÄÇÅÄÀÇ

.ë"ò .ìòôúä ïéðáî øúñðì øáò øtkúä ïîå ,ìòôð ïéðáîÄÀÇÅ

àìå ,äîãàá ììç àöîäáù äåöú äùøôä ïéðò éë ,àéä íâ äéåìâ úàæä äáëøää íòèå

áåúë øáëå ,åäëä éî òãåð( לג לה , íãá(במדבר íà éë äá êôù øùà íãì øôåëé àì õøàìå"

,ìçðá äåôøòéå ø÷á úìâò åç÷éù äåöå ?äæä íãä êôåù äéä éî ïéòãåé åðà ïéàù àìà ."åëôåù

íéð÷æä åøîàéå(ז כא, çéèáäå(דברים  ,íù øîàðä ïéðòä ìëå "äæä íãä úà åëôù àì åðéãé"

äéáùåé úà àé÷ú àìå ,õøàì äøôë äéäúù ïåöøäå .íãä íäì øôåëé äæä øãñë åùòé íàù

åîë ,åðåãì ïéáééç ïéã úéá ,äìâòä äôøòðù øçà çöåøä àöîð íà íìåàå .äæä íãä ììâá

áåúëù('ט שם  ì"æ(שם é"ùøå éøôñá ì"æ åøîàå .'åâå "êáø÷î é÷ðä íãä øòáú äúàå"

."'ä éðéòá øùéä àåäå âøäé äæ éøä äìâòä äôøòúðù øçà âøåää àöîð íàù ãéâî" ,åùåøôá

,ìòôðá íãä íäì øtëðå øîàé êéàå ,íãä ìò äìâòä äøtë àìù òøôîì äìâð äæë ïåãðáåÄÀÈÀÄÀÇ

ùåøéôá åðøîàù åîëå ,ìòôúääå ìòôðä ïî äáéúä äáëøåä ïëì .úøôëî äðéàù øùôà íà

á äððéàù úéðåéîãä äìåòôä ìò íâ äøåé ìòôúääù ,ñakä úìîíéîòôìù åðéúåøåäì ,ìòåô ËÇÅ

,åëôåù íãá õøàì øôåëé æà éë ,çöåøä ë"çà àöîð íà àåäå ,íãä ìò äìâòä øôëú àì

øôåëé æà ,çöåøä àöîé àì íàå .úîàá àì ïåéîãä éôë äúéä äìâòä úøôëù òøôîì òãåðå

åîë ,äøåîâ äøôë ìò äøåîä ìòôðä äîò áëøåä äæ ìòå .äìâòä úôéøò äùòî é"ò õøàì

.èåùô äæå .çìñðå

éøçà äùàì åì úåéäì äúç÷ì áåùì äçìù øùà ïåùàøä äìòá ìëåé àì" [ã ,ãë íéøáã]

äúéä íà éë ,ìòôúäå ìòôä ïéðáî úáëøåî äìî ì"æ äéìà ø"øä áúë ."'åâå äànhä øùàËÇÈÈ

ùâãá ,äànhä åà äànèúä äúéä ,ãáì ìòôúä ïéðáîå ,äànèä äúéä ãáì ìòôä ïéðáîÈÀÈÈÄÀÇÈÈÄÇÈÈ

,äànhä àåäù åéùëò .åäðéîì ìòôúä ìë ïéãë ï"éòä ùâãå ,ïéðáä å"éú úòìáäì ú"éèäËÇÈÈ

.ì"ëò .äàîhä äéä ÷ñôäá äéä àì íàå .íäéðùî àéä úáëøåîËÇÀÈ
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äøñà éøäù ,"äàîåè" ïåùìá éðùä éàåùð àøå÷ áåúëäù ïðåáúä ,úàæä äáëøää íòèå

ïéà àøáñä éôìå ,"äànhä øùà éøçà" íòèä øîàå .éðùì úàùðù éøçà ïåùàøä äìòá ìòËÇÈÈ

íâ äøèôðù åéùëòå .éðùì àùðäì äøúåäå ,ïéãë äùøâ ïåùàøä äìòá éøäù ,åæ äàîåèì ïéðò

ïàë ïéàå ,äúç÷ì áåùì ïåùàøä äìòá ìëåé àì òåãî ,äìòá úúéîá åà èâá ïéãë éðùä ïî

øîàù ïéðòä úìéçú ìò áù ,áåúëá øîàðä "äànhä øùà éøçà" øîàú àîùå ?ììë äàîåèËÇÈÈ

א) כד, éôì(שם "äànhä" øîà äæ ìòå ,"øáã úåøò äá àöî éë åéðéòá ïç àöîú àì íà äéäå"ËÇÈÈ

åà øçà ùéàì úàùð ïéá äî ïë íàã ,ïë øîåì øùôà éà .åéìò äøåñàå äåøò øáã äá àöîù

ìò äøñà àì áåúëäù íéàåø åðàå ,äåøò úàîåè íåùî ïåùàøä ìò äøåñà ãéîú ,úàùð àì

íàù ,íéããö éðùî àéä åæ äàîåè ïéðò íðîà .ïëì íãå÷ àì éðùì úàùðù øçà ÷ø ,ïåùàøä

åà éðùä íâ äøèôå ,øçàì úàùðå ,åéúçú äúðæù åéðéòá äãùçðù ,øáã úåøò øåáòá äùøâ

úùà ïéãë åéìò äøåñàå äàîè àéä éøä ,úîà ãùçä íà .êùôð äîî äàîåè ïàë ùé ,úîù

äãùçù äæ íòèîå äæ éàðú ìò äùøâ àåäå ,ø÷ù ãùçä íàå .ïåöøá äìòá úçú äúðæù ùéà

èâä àöîðå ,ø÷ù ìò äãùçù òøôîì åúòã äìâî ,úéðù íòô äúç÷ì áåùé íà äðä ,êë ìò

.êùôð äîî äàîè àéä éøäå ,éðùä úìéòáá äàîèðå ,ììë åñôú àì íééðùä ïéàåùðå ,ìèá

êøãä ,ïåöøá äàîèðå ïåùàøä úçú äúðæù ãçàä êøãä :íéëøã äùìù äæ ïéðòá ùé àöîð

äãùçù éðùäèâä ìèáî ,äøåäè àéäù ïë éøçà åì øøáúðùëå ,äæ éàðú ìò äùøâå íðçá

,äæ éàðú ìò äùøâ àìù àìà ,ø÷ù ìò äãùçù éùéìùä øáãä .éðùä úçú äàîèðå òøôîì

ìöà àì äàîåè ïàë ïéà æàå ,úåöéøô äùòî äá äàøù ïåâëå ïéøåîâ ïéùåøâ äùøâ ìáà

àáé÷ò 'øìå ,åìéùáú äçéã÷ä åìéôà åäì àøéáñã ììä úéáì ïëå .éðùä ìöà àìå ïåùàøä

,ììë äàîåè ïàë ïéà ,['ö óã] ïéèâ éäìùá ïðéøîàãëå ,äðîéä äàð úøçà àöî åìéôà ì"ñã

éø÷å .éðùì äàåùð äúéäù øçà äúç÷ì ïåùàøä äìòá áåùé àìù áåúëä úøæâ éëä åìéôàå

íéëøãä äùìù ãâðëå .ìòôá àìå ïåéîãä éôë äàîåè àéäå ,åðéúòãî íìòð íòèî "äàîåè" äì

åîë ïåöøä ìò ãéîú äøåé ìòôúää éë ,ìòôúääå ìòôää ïî äáéúä äáëøåä(מ כד, (בראשית

,"åéðôì ézëìäúä" ח)"(מל יב, àåäåא ,ïåöø úàîåè ìò äô çðåäå ."äáëøîá úåìòì õîàúä" ÄÀÇÇÀÄÄÀÇÅ

åîëå ,íéáø íééòöîà é"òå çøëää ìò äøåé ìòôääå .ïåöøá åéúçú äúðæù úîà ãùçä úåéäá

åîëå ,eã÷túä úìîáå ,ñakä úìîá åðøàáù(ד טז , àì(יחזקאל ìzçäå ,úçìîåä àì çìîäå" ËÇÅÈÀÈÀÀÈÀÇÀÈÀÅ

àåäå ,ñðåà úàîåè ìò äô çðåäå .åðåöøá àìù íâ åúìåæî ìòôðä ìò ãéîú ïäù ,"zìzeçÇÀÀ

,ñðåà úàîåè àéäù àìà ,éðùä úìéòáá äàîèðå ,òøôîì ìèá èâäå ,ø÷ù ãùçä úåéäá

ïåéîãä úìåòô ìò ìòôúää äøåé ïëå .äëìäë ïéùåã÷áå ïéã úéá úåùøáå èâá úàùð éøäù

åîë ,ìòåôá åðéàù(ו יג, çðåäå(משלי .ñakä úìî ùåøéôá åéìò åðæîøå ."ìë ïéàå øùòúî ùé"ËÇÅ

éôì äùøâù åà ,éàðú éìá åéä ïéùåøâäå ,ø÷ù ãùçä úåéäá àåäå ,úéðåéîã äàîåè ìò äô

ïàë ïéàù àöîðå ,éðùä éùåã÷ äá åñôú æàå ,åìéùáú äçéã÷äù åà äðîéä äàð úøçà àöîù

ïëå .øåøá äæå "äànhä øùà éøçà" äéìò àøå÷ áåúëä éë ,ïåéîãä ãö ìò éúìåæ ,ììë äàîåèËÇÈÈ
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åðéúðùîá åðéðù(ב מה , àì(גיטין Y øãð íåùî ,øéæçé àì Y òø íù íåùî åúùà úà àéöåîä"

äî éðôî øéàî éáø øîà" àøîâá ïðéøîàå ,øçàì úàùð àì åìéôà øéæçé àì ùåøéô ."øéæçé

íéøáã åàöîðå ,øçàì àùðúå êìú àîù 'åëå øéæçé àì òø íù íåùî åúùà úà àéöåîä åøîà

øîàéå .ïéàãá,äùøâî éúééä àì äðî äàî éì ïéðúåð åéä íà åìéôà ,àåä ïëù òãåé éúééä åìéà

òø íù íåùî åúùà úà àéöåîäù òãåé éåä åì íéøîåà êëéôì .íéøæîî äéðáå ìèá èâ àöîðå

àìã ïåéëå ,ïéùåøéâ íãå÷ ïë åì íéøîåàù ì"æ é"ùø ùåøéôå ,"øéæçé àì øãð íåùî ,øéæçé àì

åðãîì .[ë"ò] éàä éìåë äéìò àáéáç àìã äéúòã éìâã ,äì÷ì÷ì àöî àì åú ,äùøâå ùç

,ïéàãá íéøáã åàöîðå ,äæ éàðú ìòå òø íù íåùî åúùà úà àéöåîä äøåú ïéã éôëù åæ àéâåñî

.ïøîàãëå ,éðùä úçú ñðåàá úàîèð éøäå ,òøôîì ìèá èâä

éðùì úàùðå ,ïéàãá íéøáã åàöîðå ,åáìáù éàðú ìò ùøâîù ïéðò ìëá ïéãä àåäã äàøéå

äçéã÷ä åìéôà øîàã ììä úéáì ìùî êøã ìò .íåìë ïðéà éðùä éùåã÷å ,òøôîì èâä ìèáù

äòéùøä íàù ,äùøâ äæ éàðú ìòå ,ïåãæá åìéùáú äçéã÷äù äãùçù åà ,åì åøîàå åìéùáú

åàöîðå éðùì úàùðå ,äùàì åì äéäú äá åðò ø÷ù íàå ,äúà úáùì õåôçé àì äæá åãâð

äôéå .àéìâ àéîù éî÷å ,éàðúä ùøô àìù é"ôòàå ,íåìë ïðéà éðùä éùåã÷ äðä ,ïéàãá íéøáã

äàùð ïéã úéá úåùøá éë ,ñðåàá äàîèðù éôì ,ìòôäá äàîèåä øùà éøçà äéìò àøå÷ éðà

"äànhä øùà éøçà" äéìò éðà àøå÷å ,åéä ïéãë íééðù ïéùåã÷ øáãä úîà íàå .éðùä úàËÇÈÈ

.ì"ðëå áåúëä úøæâî ãéîú ïåùàøä ìò äøåñà ë"ôòàå ,ïåéîãä ãö ìò ìòôúäá

êéàä ,äìòáð àìå ïéñåøàä ïî éðùì úàùð íà ìáà ,äìòáðå éðùì úàùð íà äæ ìë åäéî

äàîåè ïàë ïéàå ,åìéùáú äçéã÷äù éðôî äùøâù ïåâëå ."äànhä øùà éøçà" äæ ìò àøå÷ éðàËÇÈÈ

,ïàë ïéà ïåéîã úàîåè åìéôàå .éðùì äìòáð àì éøäù ñðåà úàîåè àìå ïåöø úàîåè àì ,ììë

íúä ïðéøîàã àéâåñá ùøôúî àúìî àä .ììë äìòáð àì éøäù(ב יא, דף ïá(יבמות éñåé 'ø"

íåùî ,úøúåî ïéñåøàä ïî ,äøåñà ïéàåùðä ïî ,åúùåøâ øéæçîä øæòìà 'ø íåùî øîåà øôë

íéé÷î éðà äî àìà .äøåñà åæ úçàå åæ úçà íéøîåà íéîëçå .'äàîèä øùà éøçà' øîàðùË

êéøôå .äìòáð ?äøúñð éàî" ,àãåîìú ùøôîå ."äøúñðù äèåñ úåáøì ?'äàîèä øùà éøçà'Ë

äùåøôå ."åàìá äìò í÷éîì éðùîå .äàîèð àéäå äøúñðå äá áéúë àéãäá äàîåè äìòáð

ïðéø÷ øéôùå ,úéðåéîã äàîåè åà ñðåà úàîåè åà àëéà ,äìòáð àîìùáã ,åðøîàù äîî øåøá

ùìùî úçà íâ ïàë ïéàù ïéñåøàä ïî ïë ïéàù äî ,ïúùìù ììåëä "äàîèä øùà éøçà" äìòË

é÷åî äøåñà åäì éøéáñã íéîëçå .úøúåî ïéñåøàä ïî à"ø íåùî éñåé 'ø øîà÷ éëäìå ,äìà

.åéúçú äúðæù äìòá ìò åàìá àø÷ äì 'éøñàå ,äøåîâ äàîåè àéäù ,äìòáðù äèåñì àø÷ì

äøåúä ìëáã ,åàìá äìò í÷éîì åúùåøâ øéæçîá øáãî áåúëä ø÷éòù ïë íâ íéîëç íéãåîå

åà ,ñðåà åà ,ïåöø úàîåè åà éåäã ,éðùì äìòáðùá í÷åúîå ,åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéà äìë
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äàîåè àéäå ,åéìò äøåúä äúøñà ììë äàîåè ïéà åìéôàù ïðéæçãî àìà .ïåéîã úàîåè

ìëåé àìá éîð éà÷ ,ïéñåøàä ïî åìéôà éðùì úàùðù àðåâ ìëáã óìéð äðî ,åðøîàù úéðåéîã

åà éðùä úîå øçà ùéàì úàùðù úùøåâîäù àåä áåúëä úøæâå ,äúç÷ì áåùì 'åâå äìòá

äìòá ìëåé àì íúñ áúëîì éöî éåä ,àåä ïë øáãäù ïåéëå .ïåùàøä äìòáì äøåñà ,äùøâ

êçøë ìò ,"äàîhä øùà éøçà" àîòè áéúëãîå ,åéìò äøåñà ïéðò ìëá éøäù 'åëå ïåùàøäËÇÈÈ

äøåîâ äàîåè éåäã ,äìòá úçú äúðæù äèåñ ïéã åðîî åðãîìå ,äàîåè ïéã ééåøåàì åúà

ïðáø 'é÷ôî éëéäå ú"àå .äøúñðù äèåñ úåáøì åáúë ì"æ úåôñåúäå .åàìá äìòá ìò äøåñàù

äàîåè éø÷îì åäì øáúñî àìã ì"éå .áéúë åúùåøâ øéæçîá àø÷ã äéèùôã ,äéèùôî àø÷

áåúëä íéàéöåî íéîëç ïéà åðùøôù äî éôëå .ë"ò ,àåä øúéä äúìéòáã ,äùåøâ éàåùðì

äàîåè ïéã ééåøåàì ììë éúà àìå ,äøúñðù äèåñ úåáøì äì é÷åîã àéä àáø úøáñå ,åèåùôî

àáé÷ò 'ø øîà ïëå ,äàîåè íåùî àìå áåúëä úøæâ ÷ø åðéà àúìî äìåëã ,åúùåøâ øéæçîá

ìò åàì áúëðù éôì ,øæîî ãìåä ,úàùðùî åúùåøâ øéæçîä ,øæîî ãìåä åúèåñ ìò àáä

.ïéåàì éáééçî øæîî ùé åúòãìå ,ïäéúù

äáëøåäù ìò íòè êéøö ,äøúñðù äèåñ ìò øéäæî áåúëäù àáé÷ò 'øå íéîëç úòã éôìå

àéä äìòáðù äèåñå ,ñðåàä ìò éðùäå ,ïåöøä ìò ãçàäù ,ìòôääå ìòtúää ïî äànèä úìîËÇÈÈÇÄÀÈÇÀÇÈÀÇ

,ïåöøá äúðæù ìàøùé úùà ïéã úòãé .úàæä äáëøäì ùé ìåãâ íòè éë òã .ïåöø úàîåè

ë"â ,ñðåàá äúðæù ïäë úùà ïéãå .ãåîìúá øàåáîë úøúåî ñðåàá íàå ,äìòá ìò äøåñà

åòîùî éë ,åãáì ìòôúää áåúëì ìåëé äéä àì ,ìàøùéìå ïäëì úììåë äøäæàäù éôìå .äøåñà

áåúëä äéä æà éë ,äéìò àåáé àìù ,ñðåàá åúùà äúðæù ïäëì ùøåôî åàì äéä àìå ,ïåöøá

åòîùîå ,ãáì ìòôää áúåë äéä íàå .ìàøùéî ãáì øáãîåàì äéä àì ,ñðåàäå çøëää

.ïäëá ãáì øáãî áåúëä äéä æà éë ,äéìò àåáé àìù ïåöøá åúùà äúðæù ìàøùéì ùøåôî

úùà øåáòá ìòôúää .ìòôääå ìòôúää ïäéúù áåúëì êøöåä ,ïéãä ïî ïéùðåò ïéàù éôìå

.úàæä äàìôðä äáëøää äëøöåä äæìå ,ïäë úùà øåáòá ìòôääå ,ìàøùé

øùà éøçà" øîà äæ ìòå ,ïéàåùðä ïî åúùåøâ øéæçîî øáãî áåúëäù èùôä éôë íìåàå

ùéàì äúéäå äëìäå åúéáî äàöéå" äøîàù äöéìîä ùøôì ùé ,øàåáîä íòèîå ,"äànèäËÇÈÈ

,ïéùôåúä ïéàåùðä ïäå äøåîâä äéåää ìò "äúéä" úìî éë ,"äúéäå äëìäå" åéøáã ìôë ,"øçà

ì"æ åðéðåîã÷ åøîàù åîë253úìîå .ïéñôåú ïéùåã÷ ,"äúéäå" "äéäú" øîàðù íå÷î ìëá

åîë øçà íò úåðæì äëìä éë úåðæä ìò íâ "äëìäå"(טו ב, äéáäàî".(הושע  éøçà êìúå"

äøåñàå øáã úåøò äá äéä íà éë ,"äànhä" úìî úáëøä úöéìî íòè ìò úðòùð äöéìîäåËÇÈÈ

ø÷ù íàå ."äúéäå" øîà äæ ìòå ,éðùä éùåã÷ äá åñôúå ,ãéîú íéé÷ èâä äðä ,ïåùàøä ìò

ה"ה 253. פ"י יבמות ירושלמי  עיין
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úåìéòá àìà ïðéàå ,äá íéñôåú éðùä éùåã÷ ïéà åìéàëå ,åáìá èâä ìèáé äðä ,øáãä äéä

.éì äàøð êë ."äëìäå" øîà äæ ìòå ,úåðæ

øöå÷ éôì íùåøô åðîìùä äðäå .íéðéðá éðùî úåáëøåî úåáéú 'ä úøåúá åðéöî àì øúåéå

àåäå ,øçà ïéîî ãçà áëøåî àöîð ãåòå .åðúòã(יט י, à"ää(ויקרא éë ,"?é'é éðéòá áèéiä"ÇÄÇ

à"ääù íéøîåà ùé ì"æ äéìà ø"øä ù"îëå ,ääéîúä ïîå äòéãéä ïî úáëøåî åæ äáéúáù

äéåàø äúéä äîéúì àéä íà éë .äøæ àéä íéðôä éðùáå ,äòéãéì àéäù íéøîåà ùéå ,äîéúì

à"ä àáú àì éë äøæ àéä äòéãéì àéä íàå .øBîLéä åîë ,äéøçà éôøå çúô óèçá úåéäìÂÄÀ

.äîéúä ïîå äòéãéä ïî úáëøåî úàæä à"ää äðäå .ì"ëò ,íìåòì íéãéúòä ìò äòéãéä

øîàù ,äîöò äùøôä éøáãî úøàáúî úàæä äáëøää íòèå(טז י, øéòù(ויקרא úàå"

ùãåç ùàø óñåî øéòù äæ äéäå ."øæòìà ìò óåö÷éå óøåù äðäå äùî ùøã ùøã úàèçäזבחים)

ב) ìקא, äåöù åîë úåðéðàá íéðäëä åìëà ïåùçð øéòùå íéàåìîä øéòù ìáà ,éôì ,äùî ïä

áéùäù åäæå .úåðéðàá ìåëàì ïîöòì åøéúä àì úåøåã éùã÷ ïë ïéàù äî ,äòù éùã÷ åéäù

äùîì ïøäà(יט י, äìàë,(ויקרא éúåà äðàø÷úå íúìåò úàå íúàèç úà åáéø÷ä íåéä ïä"

ïéà ,ïðåà ìëåà ïäëäù äòù éùã÷á úòîù íà øîåìë ,"?'éé éðéòá áèééä íåéä úàèç éúìëàå

éøáãî ùîåçä ùåøéôá ì"æ é"ùø ùåøéôù åîëå ,ç"ø øéòù åîë ,úåøåã éùã÷á ì÷äì êì

äéðùä ä÷åìçä ìò ÷ìçå ,äòù éùã÷á àåäå úçàä ä÷åìçá äãåä ïøäà äðäå .ì"æ åðéúåáøÈ

à"ä êôéäìå ,ïë åúåéäå øáãä øåøá ìò äøåî äòéãéä à"ää éë òåãé øáëå .úåøåã éùã÷á àåäå

äòéãéä ïî áèééä à"ä äáëøåä ïë ìòå ,ïë úåéäì øùôà éàùå ,øáãä úòéðî ìò äøåî äîéúä

,êéøáãë 'éé éðéòá áèééä éë úîà ,äòù éùã÷ íåéä úàèç éúìëà íà øîåàëå ,äîéúäå

éðéòá áèééä àð øåîà ,úåøåã éùã÷ íåéä úàèç éúìëà íà ìáà .'ä éðéòá øùéå áåè äéäéùå

.ïáäå ?'ä éðéòá áåè äéäéù øùôà êéà ,'éé

äîëá åøéëæäù ì"æ åðéðåîã÷ éøáãî çéëåäì ïéìî ãåò éë ,äæä íå÷îá øúåé êéøàà àìå

íä íâ åøîùðå ,"íëç" øàúå "äîëç" ìù úåðåùì íéùøãîáå ãåîìúáå äðùîá úåîå÷î

íéîåøò ïåùì åøçá ,íäéúåðåùìáå íäéúåöéìîá254ãéîú àöîúå .éåàøä éôë íå÷î ìëá åçéðäì

äìá÷ä éìòáå äéùåúä éùðà åøàú ,êë íéøîåà íéîëçå ,êë øîåà éðåìô :íéøîåà íúðùîá

øáã íù ïëå .íúñ øëæð àåäù íå÷î ìëáù .äæ øàúá úåòèì ïéàù ,"íéîëç" øàúá äðîàðä

éìòá ,'ä éëøãá íéëìåää íé÷éãöå íéáåè íéùðà ìò éúìåæ äøåé àì ,íúñ øëæðùë "äîëç"

úåðåëð úåéàø ùé ïëå .ùéà éôî ùéà äðåîàá íééäìàä íéèôùîäå íé÷çä åìá÷ù úåôåñà

àôéø"÷àôàä éøôñî255êìîä ïî øáåçù ,éøáò ïåùìì åð÷úòäù "äîìù úîëç" øôñ åîë

ה 254. טו , איוב ע"פ מליצה

חיצונים255. כתבים
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ïäëä ÷ãöåäé ïá òùåäé 'ø ìù åðá ïá ÷åøñ ïá òùåäé øáçù éìùî øôñî ïëå ,ä"ò äîìù

íéðåöç éøôñ ïéá éåðîä àøéñ ïá åððéàå ,"àøéñ ïá" íùá ãåîìúá àáåîä øôñî àåäå ,ìåãâä

÷ìç ÷øôá(א צ, åùøãù(סנהדרין ÷åøñ ïá òùåäé ìù åøôñ ìáà .íéìáäå úåèù àìî àåäù ,

,àøîâá íéîòô äîë åéìò256åð÷éúòà ,éãòá 'ä øåîâé íàå .'ä úàøéå úòã àìî ãáëð øôñ àåä

íùä éôî åòãåð íééäìà íéðéðò ïä "äîëç" øàåúîä ìëù íìåë éøáãî äàøú .éøáò ïåùìì ë"â

ïéðòî úøáãîä åøôñî úçà äùøô ÷éúòäî ìãçà àì ,äæá êéøàäì åðéðåöø ïéàù ô"òàå .ä"á

:äðåùì äæå ,åá íé÷ñåò åðàù

åîò áø÷á :åæåò ãâð ììäúúå ,äéô çúôú é'é ãåñá :äîò áø÷á ììäúú ,àø÷ú äîëçä"

àöBî éððä øîàú :íéøùåàî áø÷á øùàúúå ,äåììäé íéøéçá :àìôú íéùåã÷ ãåñá ,ãákzÄÈÅÈ

,éàñë éúîù íåøî :ïðòë éúéñë õøàä úà ,àøáð éá íéîåøîá ø÷é øåà :éúììåç ìë íøè ,é'é éô

ìë ìò ,íéä éî ìò úøáâ éððä :éúãòö úåîåäú ÷îåò ,éúëìä íéîù âåç :íéððòì ìòîî éáùåîåÀÆÆ

ïåòî éì éúù÷á :íéðè÷ ìòå íéìåãâ ìò ,úåááìä ìë ìò éúøáò :ïåùìå íò ìë ìò ,õøàä

:éúáùì íå÷î éì äàøä éðàøa øùàå ,ìëä øöåé éúåà åöéå :íäî ãçà úìçðá úáùì ,íäéðéáÀÈÇÄ

åéðôì éúãîò ,äéäà íìåò ãòå ,éðð÷ ìáú äùò íøè :êúìçð äéäé ìàøùéå ,á÷òéá øåâ øîàéå

:íéìùåøéá éúìùîî ïkzå ,åì øçá øéòá éúçåðî ïúéå :ïåéöá éúãñåé ïë éøçà ,ãòåî ìäàáÇÄÉ

íéùåøáë ,ïåðáìá æøàë éúìãâ :åúìçðì ìà ç÷ì øùà ÷ìçá ,ãáëð íò áø÷á éùøù ùéøùàåÅ

ìò ìãâ õòë ,äáåè äãùá äôé úéæë :åçéøé éð÷k ,íéî éìáé ìò íéøîúë éúòãåð :ïåîøç éøäáÄÀÅ

:úéáá úøåè÷ë úìçùë äðåáìë øåîë :úåáò õò éìòë øôåëä ìåëùàë ,ïåîð÷ë çéø éúúð :íéî

éçøôe ,ïç ïúåð éðà ïë :äéúåøàô çlLz ïôâë :íéáåèå íéôé éúåôðòå ,øäãúë éúå÷ðåé éúçìéùÀÇÇÀÈÇ

íìåò úáåè ,äáåè äå÷úå úòãìå ÷ãöì óà :éðà íà íåìù úáäàì :ãåáëå øùò éøô íéàùåðÉÅ

éìà åùâ :éðà øùåàäå íééçä úå÷ú ,úîàå ÷ãö éëøã éëøã :íéäìà éðåö øùàë ,éðáì ïúàÀÈÇÇÀÅ

åáòøé éîòåè :ùáã úìçî äáåè éúìçðå ,úôåðî ÷åúî éðåøëæ éë :ééøôî åç÷å ,éúåà íéù÷áîäÀÇÂÈÄÇ

,åàèçé àì éëøãá íéëìåääå ,íìåòì èåîé àì éì òîåùä :ãåò úåúùì åàîöé éúåùå ,ãåò ìåëàìÇÇ

øùà äøåúä àéä :úîà úòã 'éé úéøá ,íééçä øôñ àåä úàæ ìë ïä :íééç åàöîé éìà íéùâðäå

àåä 'éé éë åá e÷áã ,íëúà áåæòé àìå 'éé úà åáæòú ìà ,á÷òé úìä÷ì äùøåî äùî äåöÄÀ

ä÷ùî àåä :áéáà éîéá ì÷ãçå ïåùéôë ,äîëçá ìëä àìîîä àåä :åúìá ïéà òéùåîå ,íéäìàäÇÄ

éîéá ïåçéâ øäðë äðàìîéå ,øåàì àéöåä ãñç úøåú ,øéö÷ éîéá ïãøéå úøôk ,úåçåøäÄÀÈÇ

,íé éðî íéáçø äéøáã éë :äðâéùé øùà íå÷é àì ïåøçàå ,äø÷ç øùà ïéà íãàî ïåùàø:øéöáäÇÄ

øåðöë éðâ ìà éúàá ,øäð ïåùìë éúééä ,úBðéòî éúçìL äîëçä éëðà :íåäúî ä÷åîò äúöòåÈÇÀÈÄ

áåèä éðâ ä÷ùà øîàå :íéîéúBøéàä øçùë :íéì éìçðå ,ìçðì éøåðö éäúå :éàLã økLàå ,ÀÂÇÅÀÈÇÅÄÄ

øéàî éððäå ,íéîãøðä úà äàåø éððä .õéöî éðà õøà éåö÷ ãò :íìåò ãò äéúéìâå ,éúøåú

ע"ב 256. טז נדה ע"ב; ק  סנהדרין  ע"א; קמו ע"ב, צח בתרא בבא ע "ב; קי  כתובות ע"ב; סג יבמות ע"א; יג חגיגה
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,ãåáòà éãáì éì àì éë äúò åàø :øåã øåãì äðî÷ú ,úåàåáð íéëôåù éúåøåúå :'ééá íéçèåáìÇ

:"äîëç íéù÷áîä ìëì êà

äúòå .åðéúåáùçîë äæä øáçîä úåáùçî éë êì òãåéå ,úàæä äùøôä éøáãá øå÷çå ùåøãÀÄÈÇ

êúìäú ãéâé éôå ,áåè ìëùå ïç éøáã øacì çúôú éúôù 'ä ,éãòá øåîâé 'ä ìà äøéúòàÀÇÅ

óåøòé àðà !éðîî êéîçø àìëú àì 'ä äúà ,áø ìä÷ì êúîàå êãñç ãçëà àì .ïðøà êú÷ãöå

:äìà éøáã úà íéòîåùä áìá êúáäàå êúàøé çéîöäì !éúøîà ìèë ìæú éç÷ì øèîë

ג ) לב, åðéäìàì":(דברים ìãåâ åáä àø÷à 'éé íù éë"

:˙‡Ê‰ ‰È�˘‰ Â˙ÁÈ˙Ù· ¯·ÁÓ‰ È¯·„ eÏk»

0 0 0
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השני הבית

מספר

נעול  גן
ושמונים מאה וחלונותיו  עשרה , שלש חדריו

הראשון החדר

˙Â�ÂÏÁ ‰¯˘Ú Â·Â

ÌÈ˘Ï˘ ¯ÙÒÓ ÔÂ˘‡¯‰ ˙È·· ˙Â·Â˙Î‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ÔÓ ÌÈÁÂ˜Ï ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈÏÏÎ ÚÈˆÈ

ÌÈÏÏÎ ÌÈ˙˘Â

א  חלון

¯Ó‡ והצענו יסודות  יסדנו שבו זה מספר הראשון  הבית שהשלמנו אחרי  המחבר

" שרש לפרש רבות  "חכםהצעות לשון וכל בביתחכמה " בא הנני הקודש , בכתבי הנזכרים "

" של מלשונות אחת  בהן  שנזכר המקראות  כל לפרש שיסדנו "חכמה הזה היסודות  פי  על ,

היסודות מן  היוצאים  הכללים לכתוב ידי  שנית  אוסיף אחל וטרם שהצענו. וההצעות

הנ  לפרש"וההצעות  לנו יקל כן  ידי  ועל בקצרה. והכל בם , הקורא ירוץ למען  הסדר, על ל

נצטרך הכתובים לא הללו, הכללים  דרך על הלוך הולכים  שכולם בעבור כי ענינם . ולבאר

בכל  ונודיע  הבית , בתחילת שהצגנו הכללים סדר על לרמוז רק הדברים , לכפול מקום בכל

דעת . לאדם המלמד בעזרת החילי  וזה וכונתו. ענינו נשען כלל איזו על פסוק

ב  חלון 

ÏÏÎ‰,'‡‰" המתואר זה חכמה כל הפונים  דרכים שתי הענין  באותו שתהיינה צריך "

" בתאר מהן האחד הדרך יתואר ואז קיים , במציאות נמצאים ההפוך "חכמה מזה והדרך ,

" בתאר יתואר אחר "ּסכלותממנו דרך ואין לב, אחד דרך רק ההוא  בענין אין  אם  אבל .

" לשון  בו הנמצא הדרך על יפול לא  קיים במציאות נמצא  ממנו הוא "חכמה הפוך אבל ,

אמת וגאוה, ענוה כמו הוא  דרכים, שתי בו שיש  וענין  והשכל. הדעת הבינה סוג תחת

הקדושה  והפרישות, הזימה והצום, האכילה וכילות , נדיבות ושנאה, אהבה ושקר,

במציאות נמצאים מזו זו הפוכים  דרכים שתי  מהן ענין  בכל שיש בהן, כיוצא  וכל והטומאה,

תמונת השמים, תמונת המאורות , מהלכי ידיעת  הוא אחד דרך רק בו שאין  וענין  קיים.

ומיוחד, יחיד שהוא  עליון, מצוי  שיש לדעת הנשגבות, העליונות הידיעות כל וכן  הארץ,

רק  אלה בכל שאין  בזה, כיוצא וכל תכלית , בעל בלתי שיכלתו בגוף, כח ולא  גוף שאינו
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וכמו  ואפס , שוא דמיון והוא  כלל מציאות לו אין  ממנו וההפך לבד; נמצא ישר אחד דרך

הראשון  בבית בזה לדבר ד')שהרחבנו חלון ב' :(חדר

ÏÏÎ‰,'·‰במ ׁשלים הקדש  כתבי אותן המשילו דרכים, שתי חכמה דבר בכל ָבהיות 

דרך  נמשל הימנית ואל שמאלית . והשני ימנית  האחת  שבאדם, ידים  לשתי כמו רבים ,

האמת אל המוץ, ואל הלחם אל המשילום  הּסכלות . דרך השמאלית ואל הנכבד, החכמה

דמויים ונמשל משל בכל שיש אלו במ ׁשלים  וכיוצא החטא , ואל הצדק אל השקר, ָואל

הענינים על האלו המׁשלים יתכנו ולא וישרים. נכונים שהן ימצא  בהם והמתבונן  ָנפלאים ,

שם  שבארנו וכמו מדעתו, המבין שיבין  וכמו אחד, דרך רק בהם  ו)שאין וחלון ה ' חלון :(שם

ÏÏÎ‰,'‚‰והשני חכמה מהן  שהאחד חכמה, של ענין  בכל שיש  דרכים השתי אלו

השני והדרך חכמה, לעולם זה דרך שתאמר עד תמיד, אחד מצב על עומדים  אינן  ּסכלות ,

ארחות כפי  הן גם  השנוים ואלה המקבלים . וכפי העתים כפי ישתנו אבל ּסכלות , לעולם 

הענוה  דרך הרוב ועל הפוכים  דרכים  שתי  שהן והענוה, הגאוה משל דרך על החכמה.

נאחז  ואם  הגאוה, במדת  לאחוז החכמה מדרך העתים ולקצת ּסכלות . הגאוה ודרך חכמה,

אעפ  האכזריות, והפוכה הרחמים  מדת  וכן תחשב. לּסכלות  הענוה מדת"בדרך הרוב שעל י

במדת להתנהג  החכמה תצוה לפעמים לה, מנגד והאכזריות  החכמה, דרך הרחמים 

שם שבארנו וכמו ו-ט)האכזריות, חלונות  ד' והמקבל (חדר העת  כפי  הענינים אלו כל וישתנו ,

חוקותיה: החכמה חקקה זה ועל ,

ÏÏÎ‰,'„‰השלישי בכלל שהזכרנו והשנוים  לעד, תשתנה ולא  אחת  בעצמה החכמה

המתנחמים אדם בני  מחשבות  כדרך עצמה, בחכמה ותמורות שינויים 257אינן

דרך  על לעד. עומדות  החכמה פי על שהן התמורות כל אלא ומחוקותיהם , ממועצותיהם

לעשות הרשעים נגד להתאכזר זה ולעמת  צדיקים, עניים  על לרחם החכמה מחקֹות  ֻמשל

עליהן  שנכתב אותן כדרך כתוב, משפט טז)בהם ז , עינך "(דברים  תחוס  ט),"לא יג , (דברים 

תחמול " ולא  עליו עינך תחוס ו),"ולא יג, מקרבך "(דברים הרע הדרכים"ובערת אלו הנה .

ארח  לעמתו נכון  ודור, דור בכל צדיק עני יקרה ואם ישתנו. ולא  לעולם לעד עומדים 

לעמתו  נכון ודור, דור בכל עריץ רשע יקרה אם  וכן עמו. נתנהג  איך הדרך שקבעה החכמה

שם  שבארנו ממה שתבין וכמו בו, נעשה מה הדרך שקבעה חכמה של שני ב'ארח  (חדר

ב-ט) חלונות  שמיני וחדר ו ', :חלון

ג  חלון

ÏÏÎ‰,'‰‰ החכמ נושאי הם  בנפש  הנטועות הכחות  הרשע ,כל וכח  הצדק כח  כמו ֶה,

וכח  האהבה כח האכזריות, וכח הרחמים כח  הגאוה, וכח הענוה כח  השקר, וכח  האמת  כח 

משתנים257. כלומר 
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וכן הכילות. וכח  הנדיבות  כח  העצב, וכח השמחה כח העצלה, וכח  הזריזות  כח השנאה,

השינה  והצער, הענג והשביעה, הרעבון  כמו האדם , בגוף פעולות הפועלות הכחות  כל

דבר  מהן אחד בכל שיש  לפי החכמה, נושאי שתארנום והטעם בהן . וכיוצא והיקיצה,

חכמה  של פעולה וכל הראשון . בכלל שבארנו וכמו החכמה, סוד תחת זה וכל והפוכו,

שם  שבארנו וכמו האלו, הכחות מן  אחת על תשען  ּסכלות  של ב')או חלון ב' ואלה (חדר ,

שם  שבארנו וכמו מהן, אחת נעדרת  אדם נפש  שום  אין  הנפשות, בכל נטועות (חדר כחות

ב') חלון :ד'

ÏÏÎ‰,'Â‰ שכל לפי  חכמה, האדם יקבל שבו הכח והוא החכמה, כח  נפש  בכל נטוע

מספרי ושילמד שיקרא  חכמה של ענין  או חכמים  מפי שישמע  או שיראה החכמה ֻחקֹות 

כל  ויוכל החכמה. ציורי עליו לצייר לוח  כמו והוא בנפש, פנימה הזה הכח יצייר החכמה,

נטוע שלומד, או שרואה ששומע הדבר שכדמות לפי  החכמה, חקי לבו לוח  על לצייר ֵֻאדם 

הן"ג  בכללן הנפשיות שהכחות  החמישי , בכלל שאמרנו וכדרך לציירו. בנקל ויוכל בנפשו כ

" כשיקרא והנה הנפשות. בכל נטועות ושהן  החכמה תטור נושאי ולא  תקום ""לא  לא ,

בכל "תשנא  וכן  והשנאה, הנטירה הנקימה מדת  בנפשו שנטועים  לפי  היטב, יציירהו מיד ,

וכמו  לקבלה, אדם כל ביד שיש לפי חכמה, שיקבלו כולו ההמון  לצוֹות יתכן  ולכן  ַדבר.

שם  א')שבארנו חלון ב' :(חדר

ÏÏÎ‰,'Ê‰.ממנו וההפוך לו המנגד כח בנפש  לעמתו נטוע  האדם, בנפש  הנטוע  כח כל

לרחם , כח  בה נטוע לשנוא, כח בה נטוע  ולעמתו אהבה, כח בנפש  נטוע  משל דרך על

וכיוצא  לרצות , כח בה נטוע  ולעמתו לכעוס, כח  בה נטע  להתאכזר, כח בה נטוע  ולעמתו

שאעפ  החי , ומכל הבהמה מן  האדם נבדל ובזה מזו. זו הפוכות  כחות שהן שבנברא "באלו י 

לא 258נברא  אחר, מין מבעלי  המין  אותו בעלי יבדלו שבהן ידועות, כחות נטועות מהן

שישתנו  בחכמה, להתנהג  האדם יוכל כן  ובעבור הכחות, אותן  הפוכי  בנפשותם  נטבעו

שם שבארנו וכמו השלישי  הכלל מדברי  שתראה וכמו והמקבל, העת  כפי ג'דרכיה (חדר

ד') :חלון

ÏÏÎ‰,'Á‰ זה כח  שהשיג לומר תוכל ולא בטבעיהן , מוגבלות  בלתי האדם נפש כחות 

לעולם , נח  אינו החפץ אלא  יותר. יחפוץ ולא שהשיג  מה לו יספיק ידוע , בשעור חפצו

השררה  כח  באדם  נטוע  משל דרך על השמש . תחת שהן  הדברים מן בדבר החפץ כשתהיה

דוכוס. להיות מבקש  שר נעשה יותר. לעלות  יחפוץ מחפצו, חלק כשישיג תמיד והשלטנות .

בהיותו  המלכים. שאר על מלך להיות  מבקש  למלך הוקם  מלך. להיות יחפוץ דוכוס נעשה

להׁשחת , עד יגבה פעולותיו, לפעול יניחנו ואם שבע, הכח  אין עדיין  האדמה, למלכי ְְֵֶמלך

הרשע  נבוכדנצר שאמר יד)כדרך יד, לעליון"(ישעיה אדמה עב במתי  על לענין"אעלה וכן  .

עצמו258. בפני  נברא כל לומר  לשון  סגנון
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יצירתו, בטבע גבול מהן אחד לשום  אין ולרע  לטוב הכחות בכל וכן  ולכנוס, לאסוף הכח 

שם  שבארנו ה ')וכמו חלון ג ' :(חדר

ד  חלון

ÏÏÎ‰,'Ë‰בהיות ובינתו, משכלו מדעתו חכמה חקי  לחוקק אדם  שום בכח ֵֻאין 

" לשון שאין  א', בכלל הפוכיםחכמה שאמרנו דרכים  שתי בהן שיש ענינים על אלא  נופל "

ּסכלות , ואיזו חכמה, הדרכים  משתי  דרך איזו במופת  לברר נברא  לשום אפשר ואי  מזו, זו

זה דבר שהוכחנו ב')וכמו חלון ז ' :(חדר

ÏÏÎ‰,'È‰, המופת מדרך נשגב ובברור באמת  נודעים החכמה דרכי להשם259אין זולתי 

החכמה "ב  אדון הוא  שמו, ה' עולם  אלהי הוא  לגדולתו, ערך ואין  לתבונתו, חקר שאין  ה

שכתוב וכענין מקומה, את  ידע  והוא דרכה מבין  הוא  יב)ומאצילה, כח, מאין"(איוב והחכמה

המענ "תמצא  והיה כג )ה, מקומה "(כח, את  ידע והוא דרכה הבין  לבדו "אלהים הוא ולכן  .

" המכונה ענין  שכל מזה ותשכיל אדם . לבני ומודיעה חכמה, חקי  בכתביחכמה מחוקק " ֵֻ

ר  אלוהי , ענין  הוא שינהגו "הקדש אדם  לבני  וצוהו ית ', הכל אדון  ויסד שחקק ומנהג דרך ל

שם שבארנו וכמו ּסכלות  של דרך שהוא  לפי  ממנו, ההפוך מדרך ושנשתמר זה. (חדר בדרך

ה ') וחלון א' חלון ו' וחדר א', חלון .ב'

ÏÏÎ‰È‰":‡ היו הכלל מדברי נמשך ב "והוא  השם שבהיות  והוא מחוקק "ד, לבדו ה

בראית להם יודע ּו וקצתם  בנבואה, זולתי החכמה דרכי לאדם  ׁשיודעּו אפשר אי  חכמה, ְְִִֵֶָָֻחקי 

והתורה  שבכתב, התורה התורות, שתי דברי  הן  בנבואה להם והנודע  הלב. והבנת עין

החכמה  דרכי שקבל תורה, נביא היה לבדו רבינו ומשה בסיני . למשה פה אל פה המקובלת 

זה  ועל בנבואה. והתורה החכמה חקי  יקבל איש , כמוהו עוד יקום  ולא קם ולא  ֵֻבנבואה,

י)נאמר לד, פנים"(דברים  אל פנים  יי ' ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קם וסוד "ולא .

ב  השם  מפי  החכמה קבלתו על פנים, אל זולתו."פנים  הנביאים מכל בזה ונבדל בנבואה, ה

" הודעת  כמשה ולכן עוד נביא  קם הדבר ולא  יהיה לא אם  כי התורה, מעיקרי עיקר הוא  "

ב  השם מן  ומשפטים חקים בנבואה שקבל ויאמר אחר נביא יעמוד מחר הסותרים"כן, ה

ב  השם  אבל נאמין? מהם ולמי  דבריו, על נוספים  או משה, כי"לדברי  בתורתו, לנו גלה ה

אבות במסכת  שנוי  זה ועל אחרים . בנביאים ולא בנבואה, ותורות חקים ה' דבר במשה רק

א) "(פרק לנביאים: וזקנים  לזקנים ויהושע ליהושע  ומסרה מסיני  תורה קבל לא "משה .

אע הזקנים, הזכיר בישראל,"לחנם נביאים  היו הארץ גלות יום  עד ואילך משה שמימות  פ

חכם בקבלה נקנית  שהחכמה ללמדנו זקנים הזכיר אבל לנביאים . ויהושע לומר לו והיה

בבית זה בארנו וכבר זקנים . מפי  לקבל הנביאים  הוצרכו ולכן בנבואה. ולא חכם, מפי 

ה ')הראשון  חלון ה ' חקֹותיהן(חדר כי  הגמורה, החכמה הן  הן התורות שתי  דברי  והנה .ֻ

הגיונית 259. הוכחה
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והמנהגים , הדרכים כלל על מתפשטים  ומצותיהן  כמו 260משפטיהן  הגויה, בפעולות  הן 

הקנינים; ויתר וכרמים שדות  בתים והדבורים , והנגיעות והבעילות  והמשקים  המאכלים 

הן וכיוצא; והענוה והשנאה והאהבה והנדיבות  והחנינה הרחמים כמו הנפש  במדות  הן

ברחבה שבארנו וכמו א')בדעות, חלון ו ' קץ (חדר אין והנה והפך-הדבר, דבר אחד בכל ויש  .

כל  כוללת  היא  כי ומגלות , ספרים יכילום לא פרטיהן ופרטי  פרטיהן  כי  ולחכמה, לתורה

מפורשים באו שלא  החכמה מדרכי הגדול והחלק לחשוב, והלב לדבר יכול שהפה מה

" סתום במאמר נכללים  בדרכיו בתורה, ט)"והלכת כח, בזה(דברים  שהארכנו יווכמו ד "(חדר

ו-י) ושאר חלונות  המלחמות , ומשפטי והנגידים , והשרים  המלכים  משפטי  כל כוללת  וכן  .

כולו, הקהל עליהן שנצטוו המפורשים התורה דרכי משאר הנשגבים  המופלאים, הדרכים 

ג  שבארנו ו')כ"וכמו חלון ח' מדעתו (חדר לאדם  להודע יכולין החכמה דרכי שאין ובעבור .ְִַָ

יראה  אם  זולתי  האדם , שיחכם  אפשר אי לכן בנבואה. לו יודע ּו לא  גם  ומבינתו, ְִָמשכלו

החכמה  חקי  ילמד או חכמה, חקי  מפיהם ישמע  או החכמה, חקי  שקבלו החכמים  ֵֵֵֻֻֻמנהגי 

וכדרך  בדרכיו, כן  וינהג פנימה, בנפשו יצייר לומד או שומע שרואה ומה ה', תורת מספר

הלב, ובהבנת עין  בראיית  אדם לבני  יודעּו שקצתם  שאמרנו ומה הששי . בכלל ְִָשבארנו

שבה  העליונה ההנהגה בדרכי  המתבוננת  היקרה הנפש שבעל הדרכים , קצת על הכונה

ב  השם  על "מנהיג החכמה. דרכי הן מה הענינים  במקצת  ולהבין  להכיר יוכל עולמו, את  ה

הגאוה. וכח האכזריות כח  נטוע  זה ולעומת החנינה, וכח  הרחמים  כח  בנפש  נטוע  משל דרך

" הגאוה ודרך האכזריות  דרך כי והרשע  הכסיל יאמר תהפוכות"חכמה ואם כי המבין  יבין ,

ב  השם מעשה את רואות שעיניו בעבור ורחמים ,"בפיו, חסד מלאים כולם  בעולמו, ה

נפש בהם  להחיות הצמחים  ומצמיח בעתם, וטללים  גשמים  מוריד רצון, חי  לכל משביע 

אלו  בענינים וכיוצא הארץ. יושבי כל על שבתו ממכון משגיח  הגדולה ובענותו חי , כל

הן ומה החכמה, דרכי הן מה הלב בעין  המסתכל יבין  שמהן תבונות, דברי ורבבות אלפים

אדם , לבני  תורה נתנה לא  אם  וגם  ורשע . ּסכלות נודעיםדרכי החכמה מדרכי  רבים  היו ֶ

ה'. בדרכי  ולהבין  להשכיל נפשותיהם  והמקדשים  המטהרים אדם , מבני סגולה ליחידי 

בני מצות  שבע  מקיימי  חכמים  שהיו ורעיו, איוב כמו הצדיקים , הגוים חכמי  היו זה ֵָוממין 

רוב  אבל ובנסיונותיהם . ובחקירותיהם  בבינתם להם שנודעו החכמה בדרכי  ונוהגים  נח,

לעמוד  הנבון לבינת  אפשר היה לא  ופרטיהן, כלליהן  שישראלי האיש  ותורת  החכמה דרכי

שמו  ית' כלה החכמה מאדון ולהתפרסם  להודע צריכים  והיו פנים, בשום  ולדעתם  עליהן

ע רבינו משה הנביאים אדון ידי על ונתפרסמו ושבע"לעד, שבכתב התורה ונשתלשה פ "ה,

שבארנו וכמו לעד, מזרענו תשכח  ולא  באמונה, לדור י')מדור חלון ז ' .(חדר ֵ

ÏÏÎ‰È‰":·חקי והן אלהי, ענין  חכמה כל שבהיות והוא  הקודמים, הכללים מן  ֵֻנמשך

" לשון שתמצא  מקום  כל ומשפטיה, הכונה חכמה התורה אדם, אצל סמוך הקודש בכתבי "

חז"ל 260. ע "י  שנקבע  מה כולל  התנהגות", "אופני  הם  "מנהגים " מלת רבינו  בספרי מקום  כל 



השני  הבית  - נעול גן 344

ב  השם  חכמת  חקי מקום"על וכל פנים . אל פנים  באמונה והמקובלים בתורה הכתובים ה ֵֻ

" תאר חכמתו חכםשתמצא  בכח  האלה החקים שאסף תמיד הכונה האדם, אצל סתם  "

ע במנהגיו שנוהג  ומי  החקים . באלו להתנהג  עצמו והרגיל נפשו, אל החקים"והביאם פ

" מתואר  שם "חכםהללו שבארנו וכמו זה, מכלל יוצא  מקרא  אין  י , חלון ב' וט "(חדר .ו)"ב

ה חלון 

ÏÏÎ‰È‰":‚ ב השם  מעשה תכונתם"כל ובארץ, בשמים שעשה מה כל כי  בחכמה, ה

לפני פתוחים דרכים כמה שהיו לפי  החכמה במדת  הכל ותבניתם , תארם ומשקלם גדלם 

ב  תבנית"האל ועל אחרת תמונה על דבר כל לעשות  יכול והיה כפיהן , מעשיו לעשות ה

בחכמה  כולם ולכן הכל, יסד פיה ועל החכמה, בדרך שבחר אלא ית ', רצונו כפי אחרת

שבארנו וכמו ח')עשויים, חלון ב' .(חדר

ÏÏÎ‰È‰":„ ב השם  מנהגי  השם"כל מנהיג שבה העליונה ההנהגה כי  בחכמה, כולם  ה

שהן"ב  ושבט , דין  ורחמים חסד השמים, מן היורדות  הגזירות כל זה ובכלל עולמו, את  ה

נוהג  פעם  והפוכו, דבר ענין בכל יש  כי החכמה, פי  על נוהגים כולם  העליונים , דרכיו פי על

וכמו  העליונה, חכמתו ארחות כפי  תבאנה התמורות  אלו וכל כך, ופעם כך בריותיו עם 

ז')שבארנו חלון ב' .(חדר

ÏÏÎ‰Ë‰":Âמתוארים השמש שתחת מלאכת-מעשה חכמת וכל הלמודיות חכמות כל

הי"ג  בכלל שאמרנו וכדרך בחכמה, עשויים  הדברים כל שטבע לפי  החכמה, בתארי על "כ ג 

ב  השם ה "מעשה בתארי שמתוארים  לפני"חכמה "ה פתוחים רבים דרכים  שהיו בעבור ,

ב  החכמות"היוצר מהן שמסתעפים  הטבעיים במתכנת כן וכמו מעשיו. פיהן על לעשות ה

שבארנו וכמו מלאכת-מעשה, כל וחכמת  הלימודיות  יוהטבעיות ט' חלון ב' .ד)"(חדר

ÏÏÎ‰Ë‰":Ê לא "אעפ שבארנו, מטעם  החכמה בתארי מתוארת  העליונה שההנהגה י

" בתאר ה' דרכי  בסוד למבין  לתאר הי"חכםנוכל בכלל בארנו כבר שהרי  יפול ", שלא  ב

" דרך חכםתאר שאין ולפי  נפשו. אל שאסף החכמה דרכי  כפי  במעשיו הנוהג על זולתי "

אותם ידיעתו בעבור לתארו אין  לכן דעים , תמים מפעלות  שהן אלה, בכמו לאדם  הנהגה

" שבארנו"חכםבתאר וכמו י , חלון ב א)"(שם היוצר יתואר אבל ,"" בתאר בעבור "חכםה ,

ב  וברצונו והפוכו, דבר ענין בכל שיש  בעבור הזאת, העליונה לעשות"ההנהגה יוכל ה

" מתואר החכמה בדרכי שנוהג ולפי  וכמו "חכםכחפצו. הדברים נאמרו משל דרך על ואם .

ח')שבארנו חלון ב (שם  השם  יתואר וכן לפי", ובארץ, בשמים  מעשיו בעבור זה, בתאר ה

האדם יתואר לא וכן  אחרית . ועד מראשית המעשה כל תקן  פיה ועל החכמה במדת שבחר

" אּמןחכםבתאר שהוא  בעבור הקדש , בכתבי סתם  בעבור 261" או מעשה, מלאכת בכל ובקי ָָ

זיוו 261. זיסל שמחה להרב ומוסר" "חכמה נקרא (קלם)עיין שלא מכאן, הרעיון שהעתיק  אפשר  נד, עמ' ח"ב
"טעכנאלאג ". אלא "חכם"
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שבארנו מטעם בהן, ומתעסק והטבעיות  הלמודיות  החכמות  י שיודע  חלון אבל א)"(שם  .

כמו  חכמתו, במה אצלו יכתבו הנזכרות , בחכמות העוסק האיש הקדש כתבי  כשיזכירו

ב) מ, חכם"(ישעיה  ו)"(דהי ,"חרש ב, ובכסף "ב בזהב לעשות מ "חכם להבדילו סתםחכם", "

אלא  נפשו, אל החכמה חקי שאסף מי וכן  השם. חכמת חקי כפי במנהגיו הנוהג  על ֵֵֻֻהמורה

" יתואר לא הוא  גם  פיהן , על מנהגיו נוהג לעולם"חכםשאינו נופל זהז התואר שאין לפי ,

שבארנו וכמו החכמה, פי  על במנהגיו הנוהג  על י אלא א' חלון וט "(שם  .ו)"ב

ו חדר 

ÏÏÎ‰È‰":Êציורי לצייר האדם  לב מטבע  כי  האדם , לב לטבע  סותרת  החכמה ֻחקֹות

הכתוב וכדברי  לציירם, החכמה שתחוקק ממה להפך כא)כחותיו ח, לב "(בראשית יצר כי

מנעריו  רע נוטה "האדם  בטבעו הלב כי מאד, מפורסם והענין  רע . לצייר מטבעֹו כלומר ,ְִִ

הפחיתויות , באלו וכיוצא  ולכנוס, לאסוף וליטור, ליקום  ולחמוד, להתאות להתגאות ,

והנה  לעשותן. החכמה שחקקה היקרים הדרכים ובכל מעשים  ובכשרון  בצדק וימאס

לציירם , ולעמול ולטרוח  ללמדם האדם שיצטרך מבלי בלב, מאליהן  יצטיירו לרעה הכחות 

שם  שבארנו וכמו מאליו, מציירם  מטבעו שהלב ה ')לפי  חלון ד' .(חדר

ÏÏÎ‰È‰":Á החכמה כח  כמו החיים, בעלי שאר בנפשות כדמותן  שאין היקרות הכחות

הכחות באמצעות אם  כי מעצמן , לא  אבל בטבע , הם גם  יתעוררו השכל וכח  הבינה כח 

ע חפצם  להשלים היקרות  הכחות  אלו יעירו והם  לרעה, המצטיירות  המצאותם"האחרות  י 

שבארנו וכמו שם)ותחבולותם, .(שם

ÏÏÎ‰È‰":Ë, בעצם טובים  בה הנטועות הכחות וכל מאד, במאד טובה עצמה הנפש

הנפשיות הכחות שכל החמישי  בכלל שאמרנו וכמו החכמה, לתשמישי  רק בה הוטבעו ולא 

שאפילו  תדע , כלל דרך ועל מהן. אחת על תשען  חכמה של פעולה וכל החכמה, נושאי הם

" המתוארות  חכמה,תועבותהכחות  ולתשמישי לטובה בה נטועות הם גם  הקדש, בכתבי  "

" תארום  ולא  בחכמה בם ינהגו וכמו תועבותכשבעליהן  לרעה, מציירם שהלב בעבור רק "

ט')שבארנו ח' ז' ו' חלון .(שם 

ÏÏÎ‰:'Î‰ לבו ולהרגיל עצמו לזכות השמש , תחת  נברא כן  ובעבור האדם , תורת  זאת

אורחותיו, כל כפיהן ושינהג  בלבו, הטובים  הציורים  ולהמשיל החכמה, כפי  כחותיו שיצייר

היא  בנפש . הנטועים הכחות והפוכי  הרבות  הכחות  כלל על חקֹותיה מחוקקת  החכמה ֻכי

תצוה  היא  כפיהן. לנהוג  שיוכל עד בלב, ולציירם  בנפש  הנעלמות  הכחות  להגביר תצוה

וכן השביעי. בכלל שבארנו וכדרך ממנו, ההפוך בכח  ינהג  ומתי  זה בכח ינהג  מתי ותחוקק

השמיני . בכלל שבארנו וכמו בטבע, מגבלות  שאינן  הנפשיות לכחות  גבולים תגביל

להשתמש יתירנו גבול איזו עד ומשקל קצב החכמה תשים  ידוע , בכח אדם  וכשישתמש 

שם  שבארנו וכמו יחסר, ולא יעדף לא  ז')בו, חלון ג ' .(חדר
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ז  חלון

ÏÏÎ‰Î‰":‡ ימשול ובו צבאו, בתוך כמלך הזה והכח  הממשלה, כח  האדם בנפש נטוע

שיוכל  לאדם הנתונה הבחירה והיא שירצה, דרך באיזו ויבחור הנפשיות  כחותיו על האדם 

בארח  בלב שיצטיירו כחותיו כל ויכריח  בחכמה ינהג ירצה אם  כרצונו. במנהגיו נוהג  להיות 

ויצטיירו  הלב על יתגברו ואז ונעזבים , חפשים  נפשו כחות לשלח  יוכל ירצה ואם  חכמה,

שמו, ית ' הכל לאדון נכנע שבנפשו הזה המושל כח  שיהיה צריך ולכן ובּסכלות . לרעה בו

ב  השם  שחקק והמשפטים החקים  כפי זולתי כחותיו, על ימשול חכמתו "ולא  בארחות ה

בדרך  הכחות לצייר הלב הורגל שמנעוריו בעבור בתחילתו, קשה שהדבר אלא העליונה.

שם שבארנו וכמו ובממשלתו, ברצונו לבבו מצב להפוך לאדם מסור הכח זאת  ובכל רע.

א') חלון ה' "(חדר בתאר  הנביאים  תארו שאמרנו, הממשלה וכח  ."לב .

ÏÏÎ‰Î‰":·ואינן הנפש , בעומק ומתעלמות  מסתתרות הנפשיות הכחות  מן רבים

ידמה  עצמו הנפש ובעל הלב. פני  מול אל כלל,נראות  הללו הכחות  כדמות  בנפשו שאין 

בכלל  שבארנו וכמו מהן , נעדרת נפש  אין הנפשות , בכל נטועות  הכחות כי כן. הדבר ואין

הפועל. אל הכח  מן הציור להוציא  התאמץ שלא לפי בדבר, אשם  שהוא  אלא החמישי.

חכמה  של פעולות בו ולפעול בו להשתמש  יוכל לא  הציור בטוב מרגיש אינו שכמעט ולפי

הפועל, אל הכח מן  ציוריו להוציא צריך בחכמה, לנהוג שרוצה ומי כזה. מציור המסתעפות

שם  שבארנו ב')וכמו א' חלון ד' .(חדר

ÏÏÎ‰Î‰":‚ ג האדם  בנפש הנפש"נטוע  בסתר המתעלמים  הצחים ציוריו להוציא  כח  כ

כן באדמה, בו שעודרין למעדר ודומה בקרבו. השוכן  האדם רוח והוא  הפועל, אל הכח מן 

ומעלה  במחשבותיו, המעמיק הרוח במעדר יעדרו הנפש  באדמת  הנטועות הנפש  כחות 

גדולה  צדקה והיא גמור. ציור בו ומציירו הלב, פני מול אל הנפש , מעמק הנסתר הציור

שע כן, כשיעשה האדם  שם"מן  שבארנו וכמו החכמה, כפי בכחותיו להתנהג יוכל כן  (חדר י

ב') חלון .ה'

ÏÏÎ‰Î‰":„ ר האדם , בכח  אינה הזאת  המלאכה הפועל "תשלום אל ציוריו להוציא ל

על  ולהעלות  הנפש  בעומק הרע הציור להסתיר וכן כפיהן , וינהג  בלב שימשלו עד ממש,

הכ  בכלל שאמרנו וכמו ממנו, ההפך טוב ציור וכמו "הלב מאד, רע  הלב שטבע לפי א.

הי בכלל בהתגבר "שאמרנו בלב, הטוב הציור אור יציץ יומים  או יום  או רגע  אם  ולכן  ז.

הציור  וישוב להשתרש , שהחל הטוב הציור יתעלם  פתאום הנה רע , לצייר בטבעו הלב

כפי ציוריו להמשיל לב בכל להסכים  שלו, את רק לעשות  לאדם  אין  ואולם  לאיתנו. הרע

ב  והשם הרעים . הציורים  ולכבוש החכמה, לעשות ."ארחות  שבידו מה עשה מתי  יודע  ה

רוב  וכפי ולאמצו, לסייעו ממרום עזר אליו ילוה אז עוד, לעשות בידו שאין  רואה ִֶָואם 

והדבר  ממרומים, שימצא העזר גודל כן הפועל, אל צאתן  ורוב כחותיה ומשקל הנפש ַזּכּות
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מהם חוזים , מהם נביאים, מהן  לכתות , ונחלקים  שמו, וחושבי  ה' יראי  בין כן ונוהג הולך

כת בכל ויש  טובה. לרוח  מהן  נכון, לרוח מהן  נדיבה, לרוח  זכו מהם  הקודש, רוח אנשי 

נכון  על שבארנו  וכמו מספר, לאין ומדרגות ג-ו)הבדלים חלונות  .(שם

ח  חלון

ÏÏÎ‰Î‰":‰,החכמה מספרי ושילמדנה חכמים, מפי  האדם שיקבלנה החכמה יסוד

ב  השם יראת  על הכל נשען בדרכיה, ללכת  עצמו וירגיל בלבו, בהיות"ושישמרנה כי ה.

באמצעות יקבלנה לא  שוב התשיעי, בכלל שאמרנו כמו הדעת , מופתי  החכמה על שאין 

החכמות בהכרח  האדם שיקבל כמו במופתים , החכמה דרכי יושר המשיגים  ודעתו, בינתו

על  אין כי  ודבר, דבר כל על הברור המופת שבא  בעבור טבעיות, וחכמות הלימודיות 

הי בכלל אמרנו שהרי  נפשו, בטבע  יקבלנה לא וכן  הדעת. מופתי שחקֹות"החכמה ֻז,

כפי ויעשה וישמרנה יקבלנה שבעבורו דבר נשאר לא האדם, לב לטבע  סותרות החכמה

ב  השם  יראת בעבור זולתי  טבעי"ארחותיה, ענין שהאמונה אלא האמונה, ליראה וקודם ה.

שם  שאמרנו וכמו באדם , הנטוע הדעת  לשקול וקרוב י הוא, חלון ז ' בהאמינו ב)"(חדר כי  ,

ב  עליון מפי נבעו החכמה ב "שחקי ושהוא  ישמר,"ה, וממה יעשה, מה האדם  על צוה ה ֵֻ

והישרים הצדיקים ומשפטיו מצותיו חקֹותיו ללמוד יתאמץ פניו, על ה' יראת ֻכשתהיה

הטובים הציורים בו וימשיל רע, המצייר לבו טבע  על ויתגבר ויתחזק בלבו, וישמרם 

האדון מורא  בעבור והכל כפיהן ; מעשיו בכל וינהג  שלמד, החכמה ארחות  כפי  המתוקנים

יחרה  פן  ה' פי את מעבֹור שירא עונש, יראת דרכים, שתי על והיראה שמו. יתברך ֲֵהנורא

ב  השם רצון  על מעבֹור ויכלם  שיבוש  ית', רוממותו ויראת  וזעמו; אפו אלהי"בו שהוא  ה, ֲֵ

רוב  וכפי הכל. ואדון  תהלות  נורא חיים, מים מקור בקרבו, האדם רוח ויוצר הצבאות

וכמו  יתברך, רוממותו יראת הוא  והעיקר מעשיו, וכשרון  חכמתו תגדל כן שבנפש , היראה

כולו)שבארנו ז ' וחדר ז-ט, חלונות ו' .(חדר

ÏÏÎ‰Î‰":Â לרעה הכל המצייר לבו ושרירות  תאותו בעבור החכמה מדרכי והנלוז ַָהסר

" בתאר הקדש  בספרי  המתואר הוא  יצרו, על להתגבר להתאמץ רוצה ואיננו "כסיל ואינו ,

רחבה. ובינה גדול שכל כח בו נטוע לפעמים  כי השכל, נעדר או שבעבור פתי אלא 

תאותו  חפץ להשלים משרתים ובינתו שכלו נעשים  לרעה, טבעיהן  כפי נוהגות  שכחותיו

י בכלל שאמרנו וכמו ויעשה "הרעה, גלוליו ויעזוב ה' את ליראה ישוב אחר לעת  ואולי ח.

בכלל  שבארנו וכמו מטומאותיהם , ולטהרם כחותיו על להתגבר חדשה ורוח  חדש  לב לו

ב "כ  השם  חקי על לחלוק פנים  עז שהוא  מי  אבל בחכמה,"ג . פועל לבו שטבע ואומר ה ֵֻ

השם חקי  נגד וניצוחים טענות  שירבה או לחכמה, מנגדים  חלילה הוא ברוך השם  ֵֵֻֻושחקי

ח  הוא ברוך השם  לחקי וקיום  העמדה שאין התועה שכלו ביד להראות הוא הם"ברוך ו, ֵֻ

" פניהםהמתוארים  נגד ונבונים  בעיניהם  וכיוצא "חכמים אל, מנאצי משחית , אנשי ,

כל  שבארנו וכמו חיים, ארחות  להשיג  שישובו תקוה אין וממש  האלו. הרעים בתוארים 
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" תאר בם  שנזכרו בעיניהםהכתובים הראשון חכמים בבית  י-יד)" חלונות ו' ועוד (חדר .

הוא. ברוך השם בעזרת  אלו בספרים רבים במקומות  עניניהם  יתבארו

ÏÏÎ‰Î‰":Êכפי שינהגו ה' ביראת  כחותיו ומכריח  החכמה, עול תחת נפשו שמביא  מי 

אעפ  עם"החכמה, הלחמו בעבור עליו, יכבד כבד וכמשא מאד, לו יצר הדבר שבהתחלת  י

כי לאחריתו. תקוה יש הנה המנצח! ואשרי וגדולה, קשה מלחמה באמת שהיא לבו, טבע 

כ  בכלל שבארנו וכדרך ממרומים, האלוהי  העזר אליו ילוה שלו, את יעשה וימצא "אם ד, ִֶָ

וכמו  החכמה. דרכי  לצייר מוכן שני טבע בו  ויהיה שהיה, ממה לבו ויהפך בנפשו חדש  כח 

חכמה  בארח  בטבע  עתה יציירום  רע , בדרך בטבעו הכחות  מצייר הנצחון  קודם הלב שהיה

תודות ויתן האלו, בחקים ויגיל החכמה, כפי עת בכל נוהג  להיות  עליו  יקל ואז וימשילם,

כזה, מצב על להיות  לבו שנהפך ומי  חסד. ואהבת חיים תורת  לו שנתן יתברך, הכל לאדון 

" בתואר הקדש בכתבי המתואר לב הוא  מציירם"חכם ושהלב בלבו החכמה נגע כי להורות ,

שבארנו וכמו מאד, נפלאה סגלה והיא ה ')בטבע, חלון ה ' .(חדר

ÏÏÎ‰Î‰":Á" שמלת יתבאר החושדעתבמקומו במופת  הנודעים הדברים על נופל "

ע או השכל במופת יתחזק "או מאלו אחת  ידי  שעל האדם , בנפש הנטוע ראשון מושכל י 

מצד  לקבל מוכרחת שהנפש  בעבור אחר, דרך על עוד לחשוב אפשר ואי  בנפש . הדבר

" של ענין  עוד ויש הוא . כן שהדבר והמופת במופת"דעתהברור מבורר שאינו דבר על והוא ,

מן אחד לקיים לבבו, ובציור במחשבתו התחזק אדם מבני  שאחד אלא  עליו, לחלוק ויש 

ע קיימת"הדברים והיא מחשבתו לבטל אפשר שאי  עד וכיוצא, רבים ונצוחים טענות י

דעת תואר האיש זה על נופל במופת, מבוררת  היא כאילו הזמנים  כל ההוא,262בלבו בדבר

" שרש ובבאור הדבר. נתברר שאצלו אמרנו ידעלפי  וכבר ה'. בעזרת בזה לדבר נרחיבה "

ה  ולכן הדעת . מופתי  החכמה חוקי על שאין  התשיעי בעיניהם"בכלל מתוכחיםחכמים  "

בכלל  שאמרנו וכדרך בטבע בלבו החכמה חקי  שתצטיירנה האדם כשיזכה זה כל ועם ֵֻכנגדן.

""הכ  המתואר שהוא  לב ז שהתגברו "חכם  בעבור חכמה, יודעת שנפשו עליו לאמר יתכן  ,

לו  נודעו וכאילו לבו. פני אל יראו לא  הּסכלות ודרכי  בהם, שמח  והוא בלבו החכמה דרכי

הזה  במקום באתי  ולא  רחבים. דברים  בזה ויש הנכונים . הדרכים  שהן ברורים במופתים 

המקראות . לפרושי  הצריכים קצרים  כללים  להציג  אם כי  ברחבה, לבאר

ט  חלון

ÏÏÎ‰Î‰".Ëוכמו "אע מהן, אחת נעדרת נפש  אין הנפשות , בכל נטועות  שהכחות פ

למעט. רב בין  הנפשות בהן  נבדלין  אבל אחד, במשקל בם  נוטעות אינן  הה' בכלל שאמרנו

אחרת ונפש  גדול, במשקל היותה ומעת  מראשית  בה נטועות שכחותיה יקרה נפש  יש 

לאמר  שתוכל עד רבים  הבדלים הנפשות  יבדלו ובאלה קטן. במשקל הכוחות בה שנטועות

דעת"262. צ"ל "איש  ה)שמא כד, משלי (עיין
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בנפש הנטועה הגבורה מכח פעמים  ה' או ד' גדול פלוני  שבנפש  הלב ואומץ גבורה כח 

השכל  מכח  פעמים כמה חזק המעוטה, הגבורה בעל בנפש הנטועה השכל וכח  פלוני ,

השם שהבדיל וכמו בנפש. הנטועות  הכוחות בכל וכן הגדולה. הגבורה בעל בנפש  הנטועה

והכל "ב  הנפשות  בין  הבדיל כן  בראשית, במעשה שכתוב כמו שעשה, המעשים כל בין ה

מסכלין שאנו אלא ומישרים. משפט צדק וכמו 263בחכמה, וטעמיהן. הדברים עיקרי 

ב)שבארנו חלון ד' א (חדר בני  נבדלין  כן  וכמו מהן. שמסתעף ומזגיהם  גויותיהן בתכונות  דם 

וכמו  אחר. מזג  מטבע ידוע, מכח  יותר להתפעל אחד מזג ומטבע  החכמה. אל הנפש הכשר

י')שבארנו חלון ה' .(חדר

ÏÏÎ‰.'Ï‰נבדלין כך בכוחותיהם, הנפשות  שנבדלין  שכמו נמשך הקודם הכלל מן

הן הנפשיות שהכחות החמישי  בכלל שאמרנו בהיות  ולרע . לטוב בפעולותיהן בעליהן

הנטוע הכח עוצם  שכפי  תבין מהן, אחת על תשען חכמה של פעולה וכל החכמה, נושאי 

צבא  שר להיות  חיל יאזור הגדולה הגבורה שבעל עד המעשה. עוצם  ממנו תסתעף בנפש ,

בעל  לראות . יכול אינו שלופה חרב אפילו החלושה הגבורה ובעל ה', מלחמת  וללחום 

לאור  יוציאנו למשפט דבר יפלא  ואם  שמועה, יבין דעה יורה הגדולה והבינה הגדול השכל

הרבות הכחות בכל וכן פשוטה. שמועה אפילו יבין לא  החלש  השכל ובעל בבינתו.

שבארנו וכמו המעשה בענין בעליהן  יתחלפו כן  הנפשות , בהם  ג ')שיתחלפו חלון .(שם

ÏÏÎ‰Ï‰".‡וצדקות ה' צדיק כי  ואזהרותיה. מצותיה התורה משפטי נערכים  זה לעמת 

שאין מדבר מזהיר ואינו לעשותו; בכחם  שאין דבר לעשות הנפשות על מצוה ואינו אהב,

כל  לסבול שתוכל כפי  ישר במשקל נערכים  התורה מצות כל והנה ממנו. להזהר ביכלתם

שבארנו וכמו ונפש , התשיעי)נפש רבות ,(בחדר ואזהרות רבות  מצוות  התורה והׁשמיטה .ְְִִָ

בעבור  כולו, הקהל לכל מהם  ולהזהיר עליהם  לצוֹות  יתכן  שלא בעבור בפירוש  הזכירם  ַולא 

ולהזהר  לעשות, שצוותה מה לעשות  היכולת נפשותם בטבע שאין ורבים נפשותיהם. הבדל

הכח  חלוש  יוכל מה כי באלה. שמקצר מי לענוש  מרשע  לאל וחלילה ממנה. שהזהירה ממה

שבארנו  וכמו האזהרה? ממנו שנמנמע או המעשה למלאות  הכח  ניתן לו לא  אם לעשות,

ו') חלון י' וחדר ג ', חלון ד' "(חדר במאמר סתומים  הדברים  אלו כל בדרכיו והניחה ,"והלכת 

למשה  והודיע  הנזכר, מטעם מבוארים באו שלא התורה חקי  כל המשלמת  המצוה ֵֻשהיא 

מסרם ומשה ערכו. כפי אליהן להשתוות  האדם  צריך ואיך העליונים, דרכיו סוד פה אל ְָָפה

היו  בכלל שבארנו וכמו הנאמנות , הקבלות  אלו קבלו לדור מדור וכן דורו, ד."לאנשי

הצרייכם החכמה משפטי היקרות  הנפשות  ובעלי  והנבונים  החכמים קבלו הדור ומראשי 

השרים ויתר הצבא שר וכן הגדול הכהן  וכן יקרה, נפש בעל שהוא המלך כמו להן.

ולעשות ה' בדרכי  בחכמה ללכת  חייב מהן אחד שכל אלהים , ושרי קדש  שרי והשופטים ,

בזה שהארכנו וכמו היקרה. נפשו ערך כפי חלון מעשים  הי' וחדר ז -ח; חלונות השמיני, (בחדר

יודעים263. אנו  אין כלומר
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הכהונה ז') חקי ולשופטים; לשרים לרוזנים, למלכים , המלוכה חקי תחוקק החכמה כי .ֵֵֻֻ

שבארנו וכמו המלחמה ושרי הצבא אנשי וחקי  ג ')והלוים, חלון ב' כל (חדר מצב ולעומת  . ֵֻ

ב'). חלון ח ' )חדר שבארנו וכמו וארחותיה נתיבותיה החכמה קבעה ונפש  נפש

ÏÏÎ‰Ï‰".·ב "אע השם מנהיג שבה העליונה שההנהגה בחכמה,"פ הכל עולמו את ה

הי בכלל שאמרנו בדרכיו;"וכמו שנלך וציונו לישראל, עלילותיו למשה דרכיו הודיע וגם ד,

הגזירות וכן  כך, ולמה כך למה שברא , הדברים עיקרי  להבין האדם ביכולת  שיש  תחשוב אל

כפי היא  פלונית שטובה ולדעת הנעשים, הדברים טעם ולרע, לטוב השמים מן  היורדות 

לנו. הנודעת  החכמה מן זה דרך כפי באה פלונית ורעה לנו; הנודעת החכמה מן  זה דרך

לא  לדעת, יאמר אם  שבחכמים  החכם ואפילו חי. כל מלב נעלם  ועיקרן הדברים  יסוד אלא

לנו  ברור כלל דרך על ואם  הדברים. לתכלית ירד לא למצוא האדם יעמול אשר בשל יוכל.

ב  השם  מעשה שכל הלב אין"באמונת  הנה ומישרים, משפט  צדק הכל בחכמה, והנהגותיו ה

זה ענין לבאר שהארכו וכמו ברורה. בידיעה ולדעתן הדברים לבאר א')ביכלתנו חלון (שם ,

י חלון 

הכתובות‰�‰ ההצעות מן לקוחים  והם הזה. הבית  בראש בקצרה האלו הכללים הצגנו

בתנ  הכתובות המליצות  צדקת  כנוגה יצא האלו הכללים פי ועל הראשון. שנזכרו "בבית  ך

בא  הנני  ועתה שיסדנו. היסודות על נשענים שכולם ותראה חכמה. של מלשונות  אחת  בם

מספיקים בפירושים  ולפרשם  למחלקות, המקראות  כל כונתינו.לחלק אמתת על יורו ,

ב  השם  הראשון:"ומאת החדר נשלם ובזה אלך. זו דרך יורני  עזר, אשאל ה

0

השני  חדר

˙Â�ÂÏÁ ‰¯˘Ú Â·Â

" ¯‡˙ Ì‰· ¯ÎÊ�˘ ˙Â‡¯˜Ó‰ÌÎÁ,˘„˜‰ È·˙Î ÏÎ·˘ ˙ÂÓÎÁ Â‡ ‰ÓÎÁ ÌÈÓÎÁ "

Ó‡ È¯ÙÒ·Â ˙Ï‰˜ ¯ÙÒ· ÌÈ·˙Î�‰ È˙ÏÂÊ",˙264:ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈ˘Â¯Ù· Ì˙Â‡ ¯‡·È

א  חלון

˙È˘‡¯·]" לג]: מצריםמא, ארץ על וישיתהו וחכם  נבון איש  פרעה ירא פירוש"ועתה . ְָָ

י בכלל שרמזנו כמו החכמה, כפי במנהגיו הנוהג חכם  מצרת"איש העם  את  למלט כי ב,

יהיה  שלא  הארץ, עם  את  לשפוט  הצדק בחקי  נוהג  חכם, איש  המנהיג שיהיה צריך ֵֻהרעב,

תהלים264. משלי, איוב, תיבות: ראשי 
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ישא  לא  אשר איש  בחברתה, צרה הבריות  עין הצרה שבעתות  לפי במדינה. ועושק גזל

במשפט, ומעשיו דבריו המכלכל איש  להון , נבהל יהיה שלא  איש  התבואות , במכירת פנים

הנוהג  איש ביתו, אנשי  מעטים  לאיש  וכמה ביתו, אנשי  [הם ] רבים [אשר] לאיש  ימכור כמה

למלטם עליהם  גם לרחם בר, לשבור אחרות מארצות  הבאים  הזרים האנשים עם בצדק

ולכן החכמה. מדרכי  שהן  באלו כיוצא וכל הארץ, בתבואות  יסחר שלא  להפך וכן  ממות.

ולשר, לנגיד מצרים  ארץ על וישיתהו בחכמה, הנוהג  חכם  איש שיבחר לפרעה יוסף יעץ

ומתפלסף  שכל בעל הנגיד בהיות להיות  יתכן לא  זה וכל לבטח . הארץ תשכון ידו על כי

ע או מנהגיו "באלהיות, אם מלאכת-מעשה, בכל או ולמודיות, טבעיות  בחכמות  חכם י

התחבולות ובעל המרמה איש  ביד הארץ תוׁשע שלא  לומר צריך ואין החכמה. מדרך ִַָנלוזים

ענינים הם  החכמה חקי  כי  חכם, איש  מצרים בארץ בכל נמצא  לא  ובאמת ֵֻהמגונות .

יו  בכלל שרמזנו וכמו ב "אלהיים , השם  חקֹות  אסף מהם ומי בהן ,"ד, ללכת יא)ה יט, (ישעיה  ֻ

צוען"ו  שרי אב "אוילים  מאבותיו, ואביו מאביו, החכמה חקי שקבל הצדיק יוסף זולתי ?ֵֻ

הראשון בבית שכתבנו וכמו ספרוה, א')לבנים חלון ו' נוהג (חדר לבדו יוסף כי הבין  ופרעה .

ואעפ  עליונה, וכמו "בחכמה הדעת , מופתי  החכמה על אין כי  במופת, זה לו נתברר שלא י 

כי שראה בעבור זה לנו נתודע  הנה בחכמה? יוסף שמנהגי ידע ומאין  הט', בכלל שאמרנו

וכמו  בחכמה, שמנהגיו אות וזה קשרים, ולהתיר חלומות  לפתור בקרבו אלהים רוח 

הראשון בבית  ברחבה ב')שבארנו חלון ז' המלך (חדר עם  שבא למלכת שקרה למה דומה .

זה265שלמה, בספר שיתבאר ד')וכמו חלון ו' אמר(חדר זה ועל לט). מא, אחרי"(בראשית

כמוך  וחכם  נבון  אין זאת  כל את  אותך אלהים שמנהגיך "הודיע  גדול יותר מופת  אין  כלומר ,

הסוד  לך ונגלה אלהים שהודיעך ההודעה מן  בארץ, תשועה תהיה ידך ושעל בחכמה,

שאמר וכמו הארץ, על לנגיד ושמהו ביוסף בחר לפרעה, זה שנודע  ולפי  הזה. (מא,הנפלא

עמי"מ) כל ישק פיך ועל ביתי על תהיה ""אתה בספר אבל קצרנו, ופה גנים. שבו מעין "

חדשים ודברים  אלו, בפסוקים הדברים נרחיבה בינה, של לשונות וכל נבון תאר על נדבר

בעז  שם  ב "יתבארו ה."ה

˙È˘‡¯·]" לט] כמוך מא, וחכם נבון  וכדברי"אין  החכמה, בחקי  הנוהג חכם פירוש  . ְֵָָֻ

הי ""הכלל  ובספר  זה, בחלון שפרשנו ממה ומבואר גניםב. זה.מעין על עוד נדבר "

ב  חלון 

ÌÈ¯·„]" יג ] לשבטיכםא , וידועים ונבונים חכמים אנשים לכם  חכמים"הבו פירוש . ֲִָ

י בכלל שרמזנו כמו החכמה, כפי  במנהגיהם את"הנוהגים פה באר משה אדוננו כי ב,

נאמר  ושם  העם . על שופטים  לתת יתרו לו שנתן  העצה שמות, בספר הנכתב המאורע

כא-כב) יח, בצע"(שמות  שונאי אמת  אנשי  אלהים יראי חיל אנשי העם  מכל תחזה ואתה

ז-ח 265. ב-ג , י, מלכים-א
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עת בכל העם את ושפטו על "וגו', הנשענים החכמה חקֹות  הם הנזכרים התוארים  וכל .ֻ

" החמישי. בכלל שרמזנו כמו בנפש, הנטועות  חיל הכחות  מכח אנשי  מסתעף תואר "

" בנפש , הנטועה אלהיםהגבורה "יראי  בה, הנטועה היראה מכח  מסתעף אמת" "אנשי 

" בה, הנטועה האמונה מכח בצעמסתעף ויששונאי  בה. הנטועה השנאה מכח  מסתעף "

עני כיבכל בכסל. בהן ישתמש  והכסיל בחכמה, בהן ישתמש החכם והפוכו. דבר מהם ן

לאלהים המשפט כי איש , מפני יגור לא עושקו, מיד עשוק להציל בגבורתו משתמש החכם 

ב  השם  את  לירוא ישתמש  וביראתו יחליפנו "הוא , ולא בו הנטוע האמת  בכח  ישתמש וכן  ה.

לאסוף  בגבורתו ישתמש  להפך. יעשה והכסיל ושחד. בצע  לשנוא  ישתמש  ובשנאתו בשקר.

בדרך  יבחר הרשעים, ויחנוף הזרוע  מבעלי לירוא  ישתמש  וביראתו חיל, לעשות  ולכנוס

אמר  בחכמה, נכללים  הדברים  אלו שכל ולפי הטוב. את לשנוא ישתמש  ובשנאתו שקר,

" הללו התוארים  כל תמורת  חכמיםמשה ""אנשים תואר אין  כי הנוהג חכם, על אלא נופל "

בדרכים וכיוצא  הרע ושנאת והאמת  והיראה הגבורה זה ובכלל החכמה, כפי  במנהגיו

קצר  משה והנה וראשיהן . ישראל בשופטי להיות  הצריכות  הנכבדות והמעלות הישרים 

חקי אז נודעים היו לא  ליתרו כי  הרבים , בדבריו יתרו שבאר ממה יותר ובאר ֵֻבדבריו

כפי לדבר והוצרך תורה, שנתנה קודם המדבר אל ובא מדיני היה כי  העליונה, ְִִָהחכמה

י בכלל שבארנו וכמו התוארים, כל הזכיר ולכן  דעתו, נודעו "שקול החכמה דרכי שקצת  א

ע רבינו ומשה העולם . אומות בעולם ,"לצדיקי ה' תורת היתה שכבר לפרש, הוצרך לא ה

בה ו)שנאמר ד, ובינתכם"(דברים חכמתכם היא הכולל "כי חכמים, תאר לבד הזכיר ולכן  .

" תאר שהוסיף ומה והחכמה. הצדק חקי הדברים ,נבוניםכל יאריכו כי פה, לפרש  אוכל לא  " ֵֻ

" בספר גניםאבל "מעין  של לשונות  יתבארו שבו ולמדנו בינה " יותר. הענינים  יתלבנו "

" לדבריחכםשתאר צריכים  אנו אין ומעתה החכמה, כפי נפשו בכחות  הנוהג על נופל "

ז "ראב  כא)ל"ע יח, שמות "(על משה אמר אלהים  יראי  כנגד ונבוניםשפירש  לא "חכמים כי  ,

" משה אמר חיל אנשי  וכנגד חכם , שהוא  מי רק כראוי , שמים  ירא להיות "אנשיםיתכן

ט) יז, אנשים"(שמות  לנו ""בחר וכנגד בצע. האדםשונאי עיני למראה ככה נודעים שהם  "

" משה ""וידועיםאמר כנגד תאר משה בדברי  מצא לא  ועוד דרש, כדמות  ודבריו אנשי.

השלישי "אמת ובבית  עצמו. על עד האמת כי בתשובות , אאריך ולא  א'). חלון ד' (חדר ֵ

פה. לעניננו צריכין ואינן  יתרו, בעצת  רבים  דברים יתבארו

ג  חלון

ÌÈ¯·„]" יט] חכמיםטז, עיני  יעור השחד כי"כי הזאת ! היקרה המליצה אל הבט  . ֲִָ

אמר משפטים  ח)בפרשת כג , פקחים"(שמות  עיני  יעור השחד ""כי  ובספר גנים. בארנו מעין "

" תאר כי נכון , מכסה פקח על כמו הטפשות כי  מלבו. הטפשות מכסה שסר איש  על נופל "ָ

החוקר  על זה תאר נופל ולכן במושג , כדרכו ויחקור השכלי הכח יביט ובסורו הלב,

נפשו  בטבע פקח האדם  להיות ויוכל זה. ענין על שם כתובים  רחבים  ודברים  במושכלות,

יתואר  לא ואז בחכמה, נוהג ואינו שלמדם או החכמה, חקי למד שלא  לפי  חכם, ֵֻואיננו
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י"חכם" בכלל שבארנו כמו ט ", וכלל בכסילות ,"ב ונוהג בחכמה מלכת נלוז ובהיותו ו.

,לא  אזהרת  כי טועים והיינו רשע. ויצדיק צדיק ירשיע  בזדון, המשפט  דבר ׁשיעות ְֵֶַאפשר

יטה  שהשחד לפי  שחד, יקח שלא  והזהירו מחכמה, הנלוז השופט כנגד מדבר שחד, תקח

" וכתב תורה במשנה באר לכן בזדון . המשפט  לקלקל חכמיםלבבו אינו "עיני זה ותאר ,

י בכלל כרמוז החכמה כפי הנוהג על אלא  המטה "נופל על שמדבר לטעות אין ומעתה ֶב.

" יתארנו איך כי השוחד, בעבור ולא חכםבזדון  כסיל בן והוא בזדון, משפט מטה בהיותו "

" אזהרת  כי  ונתבאר שחד חכם? תקח  מנהגיו לא בכל הנוהג  החכם  הצדיק כנגד אפילו "

ואעפ  רשע, ולהרשיע צדיק להצדיק לאמתו, אמת דין  לדון  חפצו וכל עליו "בצדק, אסרה כ

" שזכרה מטעם  שחד, לקחת  חכמיםהתורה עיני  יעור השחד חכמתו "כי  עיני יעור כלומר , ְְֵֵַַ

והיא  ששחדו, אוהבו לזכות  לנטות האדם נפש מטבע כי דעת , בבלי משפט ויטה וצדקתו,

ב  הנפשות יוצר אבל הנפש . בעל יבינה לא בלב צפונה ויסודה,"נטייה הנפש סוד מבין  ה

שהוא  אחר יש  כן  חכם, ואיננו פקח  אדם שיש כמו והנה הלב. עין  מקלקל השחד כי ויודע 

" תאר שהרי פקח . ואיננו אעחכםחכם  כן , ונוהג  החכמה חקֹות שאסף מי על נופל פ "" ֻ

הראשון בבית  שבארנו וכמו פקח, יתואר שבעבורן גדולה ובינה שכל כח בו ו 'שאין  (חדר

ג ') קטן ,חלון ששכלו לפי  כי פקח , איננו אם חכם עיני  יעור שהשחד לומר נוכל ועדיין  .

לא  ופקח חכם  הוא  אם אבל המשפט. בטיב כראוי ויחקור יעיין שלא  השחד יעורנו בנקל

כתב לכן  מאומה. השחד לו שאפילו יעשה ללמדנו פקחים , יעור השחד כי  שמות  בספר

שופט  על אפילו שהאזהרה זה על ולמד זה ובא השוחד. יעורנו גדול ומשכיל פקח הוא 

חכמתו  עיני יעור שהשחד לפי צדק, משפט לעשות שחד לקחת לו שאסור ופקח  חכם 

ונוהג  הצדק חקי  שאסף חכם  ופקח, חכם  להיות  השופט  שצריך למדנו ועוד שכלו. ֵֻועיני 

השכל  כי ישראל, לשופט הכרחיים  ששתיהן לפי  ומהיר, צח שכל בעל בטבעו ופקח בצדק,

תועיל  לא לבדה והחכמה כן, ונוהג  וחקֹותיה התורה חכמת למד לא אם יועיל לא  ֻלבד

דברי לחקור שצריך לפי  משפט, לאור להוציא בכחו אין  כי  השכל. חלוש  בטבעו בהיותו

ששנינו  וכמו והשקר, האמת בין  להבין תחבולותיהן, על ולעמוד העדים ודברי הדינין  בעלי 

א) בדין"(אבות , מתונין אבות ."הוו למסכת בפירוש  פרשנוהו ויפה התפלל 266, שלמה והמלך

זה ט)"(מל על ג , לרע"א טוב בין  להבין עמך את לשפוט שומע לב לעבדך ולפי"ונתת  .

ע משה ""שאדוננו הזכיר הדברים , אלה בספר התורה את באר חכמיםה להורותעיני "

" הוסיף ולכן  פקחין. שהן חכמים  מן  ולחקור "עינישמדבר להשכיל רואה לבם שעין כלומר ,

" הזכיר לא  שמות בפרשת  כי מאד, מתוכנת  והמליצה הפקח. מדת  וזהו משפט , ,"עיניבדבר

" פקחיםאלא יעור השחד ""כי  תאר הוראת  שזהו לפי  לחקור "פקח , לבו עין  שנגלה ,

" יתואר לא בלבו, רואות עינים  שיש  ואלולי  ז "פקח ולהתבונן. קדמוננו אמרו וכן  (ספרי,ל".

שופטים) פרשת  רשע ,תחילת  ולהרשיע צדיק להצדיק אפילו נאמרה שחד לקחת  שאזהרה ,

" אמרו, אלא שכן משפט? תטה לא  נאמר כבר הרי  משפט , להטות  יכול שחד תקח ולא

א266. משנה א, 46-47)פרק  עמ' תשס"ג, (מהד'
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צדק  משפט לעשות ""אפילו ובספר גנים. "מעין שרש  על נדבר הענין"פקח " יתבאר ושם  ,

ז  קדמונינו דרשות  יתבארו גם  עם"יותר. מכוונים דבריהם  כי ותראה זה, על שדרשו מה ל

שיסדנו. היסודות

ד  חלון

ÌÈ¯·„]" ו] עשך "הלילב, הוא  קנך אביך הוא  הלא  חכם ולא  נבל עם זאת? תגמלו ָָי 

""ויכוננך  פירוש  חכם. הי"ולא  הכלל וכדברי החכמה, בחקֹות  נוהגים שאינן כי", ב, ֻ

בינה  ובעלי פקחים נגד דבר אלא  שכל, וחסרי פתאים  היו לא משה, שהוכיח האנשים

דור  אמר ולכן  החכמה. מדרך שסרו בעבור לרעה, ובינתם שכלם בכח  שהשתמשו אלא

וכדרך ופתלתול, ב)עקש יא, לב "(משלי עקשי יי ' הראשון"תועבת בבית  שבארנו וכמו ,

ח') חלון ד' הי(חדר בכלל שרמזנו וכמו ,"" אמר ולכן חכםח . מלכת"ולא שסרו בעבור ,ָ

תחת טובה לשלם  החכמה ומדרך טובה, תחת  רעה גומלים שהם  תוכחתו והיתה בחכמה,

" אמר זה ועל זאת ?"הליטובה. תגמלו ב "י  השם  את שתגמלו ראוי האם  כלומר בזאת", ה

" שהזכיר כמו עושים, שאתם  ופתלתול הרעה עקש  דור מומם בניו לא  לו? והוא "שחת ,

ב  השם כי  ילדכם, אביכם  הוא כי לכם, הידועות  טובות  מיני בכמה עמכם יוצר "הטיב ה

בבית שבארנו וכמו פלא, בדרך להנהיגם  האומות  מכל בישראל בחר מזה יותר האדם .

ו')הראשון חלון ח' "(חדר אמר זה וכנגד כדרך"קנך , טז), טו , קנית"(שמות זו ובלבד "עם .

" אמר זה ועל אותה, עטר והדר והוד נפשך, תקן עשך זה כמו"הוא  ז), א, ויעש"(בראשית 

הרקיע את  וכמ אלהים  התקון, שהוא  הראשון "" בבית ט')ש חלון ה ' אותך (חדר כונן  וגם  .

כדרך תלך, זו בדרך כג )והדריכך לז , כוננו "(תהלים  גבר מצעדי ""מיי' אמר זה ועל ."ויכוננך ,

כן והעושה במאד? אתכם שהטיב ה' בעיני  הרע  ותעשו שתשחתו הדעת תסבול ואיך

חכם . איננו

Ú„Âבבית שבארנו וכמו מזו, למעלה זו מדרגות  יש החכמה, מדרכי  ודרך דרך שבכל

עשירי)הראשון שהוכיח (חדר זה בענין תמצא וכן המצוֹות. בקיום  הנפשות הבדל מענין  ,

כמו  טובה, ישלם שקבל רעה תחת אפילו והחסיד. הגדול החכם  ישראל, את משה עליו

כמ  לשאול, דוד כ)"(שמוש"שעשה כד, טובה "א בדרך ושלחו אויבו את  איש ימצא ,"וכי 

ולא  טובה כפוי  שהוא הכסיל, זה והפך החכמה. מדת  וזוהי טובה, תחת  טובה ישלם  ואחר

דעת שקול נגד הוא  טובה תחת  רעה לשלם  אבל טובה. עמו שגמל מי  עם להטיב יזכור

והעושה "האדם, לתארו אין  ""כסיל כן  שמו יקרא אלא  החכם מן ההפך שהוא כי"נבל , ,

הטובה  תחת הוא ברוך להשם רעה גומלים שישראל משה כשהזכיר ולכן  עשה. נבלה

" אמר לא עמהם , חכםשעשה ולא כסיל ""עם אלא  חכם, ולא נבל של "עם  פשוטו הוא כך .

ראב  אבל ז "מקרא. ""ע פירש  בלב ל חכם ולא במעשיו נבל ע"עם הרב ", ששיטת נראה כ.

""ז  שתאר  כן .חכםל הדבר ואין וההתבוננות, ההשכלה על נופל "
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ה חלון 

ÌÈ¯·„]" ו] הזה ד, הגדול הגוי  ונבון  חכם עם רק ""ואמרו פירוש חכם. הנוהג עם  עם  " ָָ

הי הכלל וכדברי  האלהיית , העליונה החכמה בארוכה "במנהגי הללו הפסוקים  בארנו וכבר ב.

הראשון  ב')בבית א' חלון ז ' שהכתוב (חדר חכמה, לשון  בהנחת  יסודותינו יושר מהם  והוכחנו

בתורה הכתובים  והמשפטים  החקים  על בפירוש  ו)אומר ד, כי"(דברים ועשיתם ושמרתם

העמים לעיני ובינתכם חכמתכם  החכמה "היא הן הן  ומשפטיה, התורה שחקי  מבואר ,ֵֻ

החקים בדרכי לכתנו בעבור ונבון, חכם  עם שאנחנו יודו הארץ שעמי והודיע הגמורה.

ב  השם השגחת  תהיה התורה, שומרי צדיקים שבהיותינו לפי צד "הללו, על בנו דבקה ה

הטבע , מן למעלה שהן  בענינים גם יתברך, ממנו נשאל אשר כל לעשות ימנע ולא  הפלא ,

ואמר שסמך ז)וכמו קראנו "(ד, בכל אלהינו כיי ' אליו קרובים אלהים  לו אשר גדול גוי  מי כי

אע"אליו  כלומר דומה ". זה אין  וגוי, גוי  כל לצדיקי טוב שכר משלם  הוא ברוך שהשם  פ

וכענין יעשה. הצדיק ממנו ישאל אשר כל אליו, קראם בכל לצדיקיו שעונה אלינו לקרבתו

העכומ  וכראות וכיוצא . דניאל וכן פרעה, חלום  סוד לו שנגלה פרעה עם  הנפלאות"יוסף ז

ב  השם וחקי  חכמה שמנהגם  להם יתברר בישראל בהם"הנעשים נגלה מנין כן , לולי כי ה, ֵֻ

ואמר סמך זה ועל גוי . לכל כן  עשה ולא  האלהי? הענין ח)לבדם לו "(ד, אשר גדול גוי ומי

היום לפניכם נותן  אנכי אשר התורה ככל צדיקים ומשפטים הזאת"חקים  ההודעה כלומר .

החכמה  מנהגי על ומופת  אות  שהוא  בישראל, והשגחתו האלהים  מקרבת  מסתעפת

הזה הפירוש כדמות  פרשנו וכבר א')העליונה. חלון זה  "(בחדר פרעה בפסוק ירא וגו'.ועתה "

ו חלון 

,·-Ï‡ÂÓ˘]" כ] בארץ יד, אשר כל את לדעת  האלהים  מלאך כחכמת חכם ."ואדוני 

" היחכםפירוש  הכלל וכדברי החכמה, בחקֹות נוהג  שאתה במנהגיך הזה "" והמאמר ב. ֻ

שאלתו על למלך התקועית  אשה יט)השיבה האשה "(יד, ותען זאת? בכל אתך יואב היד ֵ

עבדך  עשה הדבר פני את  סבב לבעבור וגו' ציוני הוא  יואב עבדך כי וגו' נפשך חי  ָותאמר

הזה  הדבר את ""יואב דבריה וחתמה האלהים. מלאך כחכמת  חכם  תפרש"ואדוני  ואם .

רש שחשב וכמו זאת , בכל היתה יואב יד כי  שהבין  בעבור כן ז "שאמרה הכתוב "י  יסתור ל,

" תאר שכל שיסדנו יסודנו הונח חכםהזה הזה במקום  והרי  בחכמה, במנהגיו הנוהג  על "

" לשון הונח זה שבכתוב אחרת, שאלה ועוד דבר. מתוך דבר המבין  מלאך חכמה על על "

" תואר הונח שלא  שיסדנו מה סותר וזה ב חכםאלהים , השם על זולתי האדם ,"" ועל ה

הראשון בבית  שבארנו וכמו הצבאות , ועל הוא  ברוך השם מלאכי על יונח חלון ולא  ג ' (חדר

ט') עליהםח' שרמזנו כתובים  משני אחד וזהו ח'). חלון המחשבה (שם  שבתחילת  ואמרנו ,

לביאורנו. תביט רק אם תעמודנה לא  השאלות אלו ואולם דברינו, סותרים

Ú„Â" אמרה ולא גדולה, בתבונה מליצתה תקנה הזאת החכמה האשה חכםכי "ואדוני  ֲַָָ

" אמרה כבר זה שעל א ּתה, יואב יד כי  דוד שהבין  בעבור יואב וגו' עבדך כי וגו' נפשך חי ִָ



השני  הבית  - נעול גן 356

ציוני האשה "הוא  דברי מגלגולי  כי  השמועה, סבב שיואב דוד שהבין  חכמה כך כל אין  גם .

אך  אבשלום . את  אוהב שיואב מדוד נעלם  היה לא כי בפרט  זה; להבין יכול היה בנקל

ערכה  הזאת החכמה כי אבשלום, את המלך שישיב ובקשתה שאלתה לחתום כן  ֲַָָאמרה

חקי ושכפי  אבשלום, בענין עושה הוא  טוב שלא פניו על המלך את  להוכיח חזקות ֵֻטענות 

הזה בבית  שיתברר וכמו ולהצילו, לקרבו לו ראוי י התורה הפרשה א)"(חדר בארנו שם כי  ,

מ ׂשכל לא  כי הבין  הזאת, האשה חכמת  המלך וכששמע  נכונים. בפירושים האשה כולה ִֵֶ

שהמלך  האשה וכשראתה בפיה. הדברים  רוב את ׂשם והוא  א ּתה, יואב ושיד הדברים, ִָָיצאו

" לומר הוסיפה לה, להודות  ורוצה לבו על דבריה חכםמשים איש  אתה ואדוני  כלומר וגו', "

ותשיב  כראוי תנהג  הזה בדבר שגם  ידעתי  ולכן  התורה, חקי  כפי  ונוהג חכם  איש  ֵֻאדוני

" הוסיפה וצדקתו חכמתו ולהפליג הנדח. אלהיםהבן מלאך ""כחכמת אמרה לא  ואדוני,

אלהים כמלאך ""חכם תאר להניח  שאין  לפי  אמרה חכם, כן  ועל והצבאות , המלאכים על "

אלהים" מלאך שאע"כחכמת  ,"" תאר יונח שלא בביתחכםפ שכתבנו מטעם  עליהם "

ח')הראשון חלון ג' אחד (חדר כל השם , בעיני  הטוב לעשות  אחד בחפץ מנהגם  שכל לפי  ,

שם אמרנו הנה החכמה. משפט כפי  כך ופעם כך פעם  ורצון  בבחירה ענינם  ואין  דרכו, כפי

וסוד "ג  התורה דעת  דבר, בכל הנכונה הדרך ויודעים החכמה וארחות דעת מלאים  שהם כ

המופלא  החכם  להם  ונדמה יחליפו, ולא  ישנו לא קבועה, בדרך פעולתם וכל הנכבד, השם 

הכ  הכלל וכדברי החכמה, דרכי בלבו שהצטיירו חכם -לב, החכמה "המתואר נעשה כי  ז,

הכ  הכלל כדברי קבועה, בדעת מהיות"בלבו רגע יסור שלא  לבטוח יש  כזה חכם  ועל ח.

שהמלאכים אלא  לעד. וקבועה נאמנת שפעולתו צבאות ה' כמלאך הוא כי בחכמה, נוהג

האשה  המשילה זה ועל בבחירתם . בחכמה נוהגים והחכמים בבחירה, טוב פועלים  לא 

הקבועה  אלהים מלאך לחכמת  חכם-לב, שהוא לפי תמיד, בחכמה שהן דוד מנהגי הזאת 

משרת שהמלאך וכמו קבועה, כדעת  דוד אצל החכמה היתה וכן לעולם . לעד אחד דרך על

" אמרה זה ועל בארץ. בחכמה נוהג דוד כן במרומים , עליון  בארץ פני אשר כל את  ."לדעת 

תחת לעשות אדם  שחייב מה ומנהגיה החכמה חקי  כל לבך אל שמת  אתה כן  ֵֻכלומר

הקבועות הראשונות המושכלות דעת כעניני אצלך שהן עד בלבבך הצטיירו כך וכל השמש.

בנך  את ותשיב בחכמה תנהג  הזה בדבר שגם ידעתי בחכמתך, שנעלית  ולפי  תמיד. בלב

והבן . אבשלום , את  והשיב לדבריה שמע  המלך כי  הכתוב וספר הדחת . אשר אבשלום 

ז  חלון

·-Ï‡ÂÓ˘]" טו] העיר כ, מן חכמה אשה "ותקרא פירוש  נוהגתחכמה " החכמה במנהגי  " ֲֲָָָָ

עצמה על שאמרה כמו ה', וביראת יט)בצדק ישראל "(כ, אמוני  שלומי אני"אנכי כלומר ,

קדמונינו  ואמרו ישראל. שבאמוני השלמים והתּפארה 267מן אשר, בת  סרח  היתה ְְֲִַָשהאשה

יוסף " כי  ליעקב הגדתי אני  למשה, יוסף של ארונו נגלה ידי על לנאמן , נאמן  השלמתי  ִָאני 

צ"ד 267. פרשה רבה, בראשית
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אמרה"חי כי התורה, חכמת כפי היה יואב אל שדברה מה וכל יח), באבל "(כ, ישאלו שאול

התמו  ז "וכן  קדמונינו ופרשו כט)ל", ט, רבה  קהלת  ט; צד, רבה תורה?(בראשית דברי תמו כאן

ע רבינו משה בתורת  למדתי י)ה"אני כ, וקראת"(דברים עליה להלחם  עיר אל תקרב כי

לשלום להמית"אליה מבקש ואתה ישראל. בערי שכן וכל העמים בערי  נוהג הזה והדין ,

ג  שהיה יואב והשיב ה'? נחלת ּתבּלע  למה בישראל? ואם ואמר"עיר מאד, חכם (שמואל-ב כ ְַַ

כ) אשחית"כ, ואם  אבלע אם  לי חלילה עוד."חלילה יתבאר ט ' ובחדר ,

‡-ÌÈÎÏÓ]" יב] וגו'ג , לפניך היה לא  כמוך אשר ונבון חכם  לב לך נתתי  פירוש"הנה . ָָ

שיהיה  ולפי התבונות . ציורי בו שיצטיירו נבון ולב החכמה, ציורי  בו שיצטיירו חכם , לב

בחכמה, ימיו כל ינהג  לטובה, הנוטות  הכחות בו וימשלו החכמה, ארחות תמיד מצייר לבו

המתנה  ישיגו שבזכותם  שמו, ולחושבי  ליראיו אלהים  מתת  וזהו בחכמה. שמח  לבו כי

וע בכל "הזאת , כן נוהגים  מהיות ישתנו לא  קבועה, דעת  כמו בלבם  החכמה ארחות  כן י 

עליו  חל פלא  שדרך אלא  לשלמה, קרה וכן התקועית . בדברי  ו' בחלון  שפרשנו וכמו עת ,

וכמו  אדם, מכל חכם היה ולכן  ולאחריו, לפניו היה שלא  מה רב בשעור האלוהי  העזר

יא)"(מל שכתוב ה , האדם"א מכל על "ויחכם  אמר וכן  זה. בבית החמישי בחדר ויתבאר ,

ג )עצמו ב, בחכמה "(קהלת  נוהג בלבו "ולבי נודעו גם זה. מבית  שביעי  בחדר ויתבאר ,

לשון נופל עליהן  שגם  מלאכת -מעשה כל וחכמת  והלמודיות  הטבעיות  החכמות כל פתאום

אעפ "חכמה " ,"" יתואר לא  שבעבורן  ט חכםי  הכללים  וכדברי  סתם, וט "" אמר "ו זה ועל ז.

י)"(מל  ה, מחכ "א שלמה חכמת  קדםותרב בני כל זה.מת בבית  הששי  בחדר ויתבאר וגו', "

ב  השם  בסוד תבונות עניני כל לו נגלו ובינה "וכן ׂשכל כח  בו ונתוסף להפליא, עד ודרכיו ֵֶה

שכתוב וכמו ט')גדולה, הים"(שם שפת על אשר כחול לב אלהים"ורוחב מּתת  הוא  זה וכל .ַַ

הכ  בכלל ממנו שדברנו האלוהי  אמר"והעזר ולכן  יב)"(מל ד, ג, חכם"א לב לך נתתי הנה

המדבר"ונבון דור על נאמר ולהיפך ג ). כט, לדעת"(דברים  לב לכם יי' נתן  לפיולא  וגו', "

להיות זכו שלא  לפי החכמה, מדרך נלוזים  רבות פעמים  והיו זו, למתנה במעשיהם זכו שלא

עליו  שהעיד כמו וחכמתו, צדקתו בעבור חכם לב למתנת שזכה שלמה אבל לב. חכמי

ג )"(מל הכתוב ג, אביו "א דוד בחקֹות  ללכת יי ' את שלמה חטא,"ויאהב לכלל בא  לא  לכן , ֻ

בעז  במקומו נדבר זה ועל זקנתו, לעת  לו שקרה מה ""לולי בספר ובארנוהו חןה, 268."רוח

הכ  בכלל לב חכם  ענין בארנו הזה."וכבר הכתוב נשען הנזכר הכלל ועל ז,

ח  חלון

‡-ÌÈÎÏÓ]" כא] הזה ה, הרב העם  על חכם  בן  לדוד נתן  אשר היום יי ' פירוש"ברוך . ָָ

הי הכלל וכדברי  החכמה, בחקי שנוהג  לחירם"חכם  שלמה ששלח במכתב תסתכל אם  כי  ב. ֵֻ

ומה  מעשה. ממלאכת  או למודיות מחכמת רמז ולא תחבולה, או המצאה בו תמצא לא 

כט268. פסקא ז פרשה שלמה, 118)חכמת (עמ'
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ב  השם את לברך שהתעורר חירם  בו שנתברר "ראה לפי  אלא  זה אין שלמה? חכמת  על ה

שאמר ממה המכתב, מדברי  זה חירם והבין  החכמה. שחקֹות נוהג  שלמה כי  יז)לו אתה "(ה , ֻ

עד  סבבוהו אשר המלחמה מפני אלהיו יי' לשם  בית לבנות  יכול לא כי  אבי  דוד את  ידעת

רגלי כפות תחת  אותם יי' המקדש"תת בנה שלא אביו דוד לכבוד התנצלות זה והיה .

אמרה והתורה מלחמה, כובד בעבור לבנותו יכול לא  כי י-יא)בימיו, יב, לכם"(דברים והניח 

אויביכם "מכל וגו' תביאו " שמה וגו' יבחר אשר המקום יותר "והיה בעיניו צדיק שהיה לא .

כתב עוד החכמה. דרכי כפי היא זה בדרך והענוה שלמה. ענות על אות  וזה (מלכיםמאביו, ְַַ

י  ה' אשר "ט)"א בנך לאמר אבי  דוד אל יי' דבר כאשר אלהי  יי ' לשם בית  לבנות אומר ֵוהנני 

לשמי הבית  יבנה הוא  כסאך על תחתיך אולי"אתן  כי דוד, לכבוד אחרת  התנצלות  וזהו .

עברו  והלא ה'. בית  מלבנות  והתעצל רבות  מלחמות שנלחם דוד עשה טוב לא אדם יאמר

ג  דוד וכמו "על הבית? לבנות  אז התעורר לא ומדוע  ובטחה, שקט ושל מנוחה של עתים  כ

ב  שהשם  אלא  שמואל. בספר אחריו "שנזכר כסאו על ישב אשר שהבן וצוהו מזה, מנעו ה

החכמה. מדרכי  דרך שהוא ומוריו, הוריו מכבד ששלמה אות וזה לשמו. הבית יבנה הוא 

כתב יח)עוד רע"(ה, פגע ואין שטן אין  מסביב לי אלהי  יי ' הניח שמענו."ועתה זו שתים  ,

מלכים כדרך לא מסביב, לו ה' שהניח  שמח לבו כי שלום , ורודף שלום  אוהב שהוא הא ',

חפץ  לא ושלמה ושנאה, קנאה בעבור או גבולם , ולהרחיב שם  לעשות להלחם  שתפארתם

ב  השם  לחסד מנוחתו שיחס  שנית, ובגבורתו,"באלה. בחכמתו מתפאר שאיננו אות  וזה ה,

" הזה לאמר החיל את  לי  עשה ידי ועצם חירם269,"כחי  הבין עוד החכמה. מדרכי  ושתיהן 

הזאת הגדולה ה' מלאכת לעשות  מזדרז שהרי למצותיו, ונכנע  מאד ה' את  ירא שלמה כי

לו כתב כי לב, נדיב שהוא ראה עוד החכמה. דרך וזהו לבב, ובטוב כ)בשמחה ושכר "(ה,

תאמר  אשר ככל לך אתן ומודה "עבדיך אמת אוהב שהוא  ראה עוד החכמה. מדרכי זה וגם ,

לו כתב כי האמת, כצידונים"(שם)על עצים לכרות יודע  איש בנו אין התפאר "כי ולא ,

וגם האמת, על הודה אבל זו; במלאכה המה שיתעסקו רוצה שאינו אלא  יודעים , שעבדיו

ב  השם את  ברך המכתב מדברי  זה כל חירם  שהבין  ובעבור החכמה. דרך נתן"זה אשר ה

בחכמה. מנהגיו בכל נוהג  חכם  בן לדוד

È¯·„]" יא] ב, ובינה הימים-ב שכל יודע  חכם בן  לדוד נתן  לפסוק "אשר בפירושו דומה . ָָ

" שהוסיף אלא ובינה שבארנו, שכל ""יודע בספר ונתבאר גנים, שנזכר "מעין המכתב שכפי  ,

שנזכר  במכתב נזכרו שלא  ובינה, שכל עניני  של דברים  תוספת  בו שיש הימים  דברי  בספר

חירם  במענה להוסיף הוצרך מלכים , ובינה "בספר שכל נכון ."יודע על בארנוהו ושם  ,

ט  חלון

‡-ÌÈÎÏÓ]" ט ] לו ב, תעשה אשר את וידעת אתה חכם איש כי תנקהו אל ָָועתה

שאול  בדם  שיבתו את  הי"והורדת  הכלל וכדברי החכמה, בחקֹות  נוהג חכם  איש  פירוש ב.". ֻ

יז 269. ח, דברים 
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בלכתו  לו שעשה מה לשמעי ינקה שלא  לשלמה צוה דוד המלך הכתוב. פתרון  ְַּוׁשמע

דבר  בנפשו החכמה, חקֹות שכפי לפי אלה, כל על במשפט  להביאו עונו יזכור אבל ֻמחנים,

ואעפ  דוד "שמעי . ידע  כי לו, מחל לא  ימות, שלא דוד לו ונשבע  דוד לפני  התנצל ששמעי  י 

הנזכר ההתנצלות  על אבישי  שאמר וכמו חייב, כב)"(שמושהוא  יט, יומת"ב לא זאת התחת 

ה' משיח  את קלל כי שרש"שמעי ? על בדברינו ויתבארו זה על כתבנו ברורים  ודברים  .

בעז ידע" אמר"" אבל פטור, ששמעי  לאבישי השיב לא  דוד גם כג )ה. יט, ולכם"(שם לי  מה

ישראל  על מלך אני  היום כי ידעתי הלא  כי וגו' לשטן ? היום  לי  תהיו כי  צרויה כלומר "בני  .

לעת הדבר את  דוד ששמר ולפי  הרעה. עושי  ולבער מות  דין לדון  כזאת  לעת ראוי  אינו

" והוסיף ינקהו. שלא לשלמה צוה אתה אחר, חכם איש  בחכמה,"כי  נוהג  איש  הנך כלומר ,

רעתו  גמול לו תשיב אבל תנקהו, לא ונקה בחכמה תנהג  זה בענין שגם  מצוך הנני  ולכן

וכדרך החכמה. במשפט  חייב שהוא  כו)כפי  כ, חכם"(משלי מלך רשעים  ."מזרה

ÌÏÂ‡Â ושטעה שעשה, מה עשה לבבו שבתום  דוד נגד התנצל ששמעי אמרנו כבר

פיו, כדברי  שמעי  לב מחשבת היה ואם כמוהו. למלך לקלל שמותר לחשוב במחשבתו

לדבריו, דוד האמין  שלא אלא  דבר. במעל ולא במרד שלא לפי ממות , לפוטרו ראוי היה

" הוסיף ולכן אחרת . ועילה סבה בלי  לדונו אפשר היה לא זה כל אשר ועם את  וידעת 

לו  את"תעשה תדע ובדעתך חכמתך, על נוסף אלהים  דעת  בלבך יש  בני אתה כלומר ,

מעל. שמעל או שטעה הדבר אמת  אם בו; לנסותו עילה עליו לבקש לו, תעשה אשר

שלמה  עשה וכן  שאולה. בדם  שיבתו תרד ואז המלך, את  קלל ובמעל שבמרד לו ולברר

ברוך  השם  יתן  חייב, שמעי  שאם  שלמה וידע העיר. מן  יצא ולא  בירושלים  לשבת  ֵשצוהו

על  חייב ששמעי יתברר ואז העיר, מן לצאת  במחשבתו וישתבש  לפניו מכשול הוא 

" מדרכי  וזהו אלהיםקללתו. בעז "דעת  במקומו שיתבאר וכמו שברחו ", לשמעי קרה וכן  ה.

על  לעבור מזאת גדולה ּסכלות ואין אחריהם , לרדוף מירושלים  ויצא לגת עבדיו שני

עליו  להשיב זאת היתה ה' מעת ואולם כזה! נקל דבר עבור המלך מצות  ועל ה' שבועת

שלמה לו שאמר וכמו לדוד, שעשה מד)"(מל רעתו ב, אשר "א הרעה כל את ידעת אתה

בראשך  רעתך את יי' והשיב אבי לדוד עשית  אשר לבבך אעפ "ידע כלומר שהתנצלת". י

ידעת בלבבך אבל להטעות, תוכל כמוך לאיש  הנה כן, עשית לבבך שבתום  לאמר בפיך

הוא  ולכן  לבבות, בוחן  הוא ברוך והשם  התנצלת . ושבשקר עשית , אשר הרעה כל את 

גמול  שלם למען  המלך מצות ואת ה' שבועת  את לעבור עׂשה שהסכלת עתה, ממך ֲֹנפרע 

מתוקן . הזה והפירוש רעתך. לך

ÏÈÎ˘˙Âסתם אמר יואב אצל כן ו)"(מל שבעבור ב, שיבתו "א תורד ולא  כחכמתך ועשית 

שאול  שלא "בשלום  כלומר ינקהו, שאל לבד אמר שמעי ואצל הששי. בחדר שיתבאר וכמו ,

" אמר זה ועל במשפט . הביאו למען בלב יזכרם אבל מעשיו, לו אתה ישכח חכם איש  ,"כי

חייב, שהוא  לו יברר ואיך המשפט  אופן  ועל במשפט . הרעה לעושי  לשלם  החכמה ומדרך

כן פירשו ולא שפרשנו. וכמו שאול, בדם שיבתו להוריד לו תעשה אשר את  וידעת אמר
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זצ המקרא  ""מפרשי  כולם ואמרו אתה ל, חכם  איש ממקום"כי עילה לו למצוא  לב שיתן ,

" וזהו לו אחר, תעשה אשר את  ""וידעת תאר יפול לא  לעולם יסודותינו ולפי  על חכם. "

ז  ולדבריהם  והתחבולות. ההמצאות ועל הכללים"ההתבוננות כל הזה הכתוב יסתור ל

" תאר הוראת על ז "חכםשיסדנו מדבריהם זה בכתוב דברי  נראין  אבל הגדולה ". והראיה ל, ַ

" תיבת  תחת הגדול המפסיק שם הטעמים  בעל כי  פירושינו, יושר על וזה "אתה המעידה ,

" מאמר כי שהבין אתה אות  חכם "איש למאמר סמוך תנקהו " אל ""ועתה ומאמר וידעת.

לו  תעשה אשר המקרא את  סוף סמוך ואליו עצמו, בפני ענין  והוא הראשון, ממאמר נפרד "

שאול " בדם  שיבתו את  ז "והורדת  המפרשים  הרבנים  דברי לפי  כי כדברינו. וזהו היתה ", ל,

" מלת תחת  להיות  המפסקת הנגינה "לו ראויה מלת תחת  או להבין ."תנקהו " ונקל .

י חלון 

Ú˘Â‰]" י ] ה'יד, דרכי ישרים  כי  וידעם נבון  אלה ויבן חכם  שאסף "מי  חכם פירוש . ָָ

הי הכלל וכדברי  בחכמה, ונוהג  החכמה חקי  ובתוכחותיו "לנפשו בדבריו הזכיר הנביא כי  ב. ֵֻ

ב  שהוא אלהיים, עליונים  שכל "דרכים  ולפי ישראל. את וביותר בריותיו את בהן  נוהג ה

בבינתו  יבין  בלבו, מושלים החכמה וציורי חכם  שהוא מי  הנה החכמה, כפי  דרכים אלו

שרואה  הרבות  התמורות  על ישתומם  ולא לרעים , ורע  לטובים טוב יתברך מפעולותיו

הראשון  בבית שכתבנו וכמו החכמה, אורחות כפי שהכל בהבינו ה ')בעיניו, חלון ח' .(חדר

שם  הודענו ה ')והנה חלון ה' ׂשכל (חדר להשכיל יוכל לא הלב, מן  החכמה ציורי  ְִֵֵֶֶָׁשּבהסתר

לא  כן וכמו עליהן. שדברו והחכמים  התורה מליצות סודות  יבין  ולא  הדרך, באותו טוב

" ובספר מלבו. הנסתר ענין  על שהוכן לפי  הדרך, באותו יתברך הנהגתו סוד גניםיבין "מעין

בדרכי משיגין  שאנו ההשגות כל וכן ובמליצה, בספר השגה שכל השם בעזרת  יתבאר

" לשון עליו נופל דרכיהן , יסודות  הטבעו מה ועל כמו"בינה זולתינו ח), א, להבין"(משלי

וחידותם חכמים דברי ומליצה ""משל באמרו הכתוב דברי  סובבים הללו ההצעות ועל מי.

אלה  ויבן  יבין"חכם  הוא לבו, עין למראה נודעים  החכמה שציורי  החכם  האיש  מי כלומר ,

ממעלת גדול שמעלתו הנבון  האיש  ומי הוא . ברוך השם  בהן  שנוהג  שאמרתי  הדרכים אלה

" בספר שבארנו וכמו גניםהחכם , ואמר "מעין יבין? ומה ידע מה דבריו ופירש  ידעם. הוא  ,

ה'" דרכי  ישרים  שאמרה "כי וכמו בחכמה. וכולם ישרים , ה' דרכי שכל מלבו יבין  הוא  ,

ד)התורה לב, וישר "(דברים  צדיק עול ואין אמונה אל משפט. דרכיו כל כי פעלו תמים  ֵהצור

הראשון "הוא  בבית  וכמבואר ו'), חלון ב' העליונה,(חדר החכמה משפט לעמת הכל ורע  טוב .

בם" ילכו דרכיו "וצדיקים בכל משתמש  שהוא  לפי  לו, וטוב ה' בדרכי  ילך צדיק שהוא  מי  ,

והגאון הגאה ובכח הטובים, נגד ישתמש  והרחמים הענוה בכח  משל דרך על בחכמה.

אנשים ולהיפך הג'. בכלל שבארנו וכמו הדרכים, כל בזה וכיוצא הזדים, נגד ישתמש

בם" יכשלו ולכן"פושעים החכמה, שחקקה ממה להיפך בדרכיהם משתמשים  שהם  לפי ,

השם , ואנשי הצדיקים על לבבם  ויגבה הרשעים, על שירחמו משל דרך על ברעה. יכשלו

מדרכי וסרים החכמה חקי על שעוברים בעבור יכשלו, ודרך דרך בכל והנה דבר. בכל ֵָֻוכן
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שאמרו הסכלים וכדרך בחכמה, שהם כח)ה' יח, יי'"(יחזקאל דרכי  יתכן  ב "לא והשם ה ".

ל)אמר יח, ישראל "(שם  בית  אתכם אשפוט  כדרכיו והבן ."איש .

‰ÈÓ¯È]" יא] מה ט , על ויגידה אליו יי ' פי ּדּבר ואשר זאת , את ויבן  החכם האיש ִֶֶָָמי

הארץ  וכדברי"אבדה בחכמה, ונוהג  בלבו מושלים  החכמה שציורי החכם , האיש  פירוש  .

הי למקרא "הכלל בפרושו דומה הזה המקרא  וענין י)ב. יד, אלה "(הושע ויבן  חכם  "מי

ב  השם דרך טעם בבינתו יבין  חכמתו בעבור החכם כי  זה. בחלון  לו "שבארנו ויתברר ה,

" וכן  הארץ. אבדה מה אליו על יי ' פי  דבר ומלתאשר ויגידה. דעת  יוסף הוא  הנביא, והוא "

מלאכותהגדה " לספר ויוכל הדברים  פרטי יודע הנביא כי ופירושו, הדבר הרחבת  על נופל "

הפוכות לבם  שדרכי  בעבור הדבר, טעם יבינו ולא  ידעו לא והרשעים  הכסילים  אבל ה'.

הנביא  אל הפושעים אמרו החרבן שאחר שמצינו וכמו בחכמה. שהן ה' יח)מדרכי מד, (שם 

תמנו " וברעב ובחרב כל חסרנו נסכים לה והסך השמים  למלכת  לקטר חדלנו אז כך "ומן  .

ז  רבותינו אבל מקרא. של פשוטו א)ל"הוא  פה , מציעא בדרך (בבא הזאת  שהמליצה הבינו

" ואמרו הוא שאלה, ברוך הקדוש  שבא עד פרשוה, ולא  ולנביאים  לחכמים  נשאל זה דבר

ברכו  שלא לפי וגו', תורתי את עזבם על יי' ויאמר הארץ? אבדה מה על ופרשה. בעצמו

תחלה  ז "בתורה ולדבריהם  שבחכמים ,". המופלא  הידוע החכם האיש מי כך. יתפרש ל

אבדת"אעפ  סוד להבין  יוכל האם למעלה, שאמרנו וכמו ה' דרכי בסוד הרבה שמבין י 

היה  לא הדבר, סוד הוא ברוך השם לו שגלה לולי ה', פי אליו שדבר הנביא ואפילו הארץ?

כל  שיסוד לנביאיו להודיע הוא ברוך השם הוצרך ולכן הזה. האבדן  סבת  יסוד להגיד בכחו

ז  בדבריהם  יש  צח ודבר תחלה. בתורה ברכו שלא  היא  ה "הרעה בתחלת  ואם מחשבה ל.

גם כולה, התורה כל על שעברו לפי הארץ שנחרבה העם  כל יודעים כי מתמיה, מאמרם 

רבים במקומות שמפורש וכמו דמים , ושפיכות עריות גילוי כוכבים , עבודת החמורות, על

להודיע ? מענה בפיהם יהיה לא ואיך והנביא? החכם יבינה לא  ומדוע הנביאים, מספרי

ב  הקדוש שהודיע  שבעבור "ומה דעתך על היעלה קשה. דבר הוא בתורה ברכו שלא  לפי  ה

ז  כונתם  ואולם הארץ? אבדה הדבר "כן נהיה איך ולנביאים  לחכמים שנשאל ללמדנו ל

חכמתם ואיה האדם, דעת שקול נגד שהן  הגדולות  התועבות  על ישראל שעברו הזה,

הנביא  שאמר וכמו וחכמה, תורה בעלי היו ההוא הדור אנשי כי  ח)ותורתם? ח, (ירמיה

אתנו " יי' ותורת  אנחנו חכמים  תאמרו ואמר"איכה ח), ב, ידעוני"(שם לא  התורה ."ותופשי

ה )ואמר ה , הגדולים"(שם  אל לי  מלא "אלכה איש וכראותו לעינים , יראה האדם ואולם  .

ג  בראותו  עליו יקשה ותורה, גדולות ."חכמה ורעות זרות  תועבות  שעושה כ

Ï·‡ובלבם ולחוץ, השפה מן וחכמתם תורתם שכל ורואה לבב, בוחן הוא  ברוך השם

תורת חיים, תורת  שהיא  כבודה, ומשיג  בלב תורה המצייר כי  ודע וחכמה. תורה בוזים 

בעבור  התורה, מאור נמשכות  והנפלאות הטבעיות  הטובות  ושכל ה', תורת אמת,

ברכה  בתורה, שהוגה עת כל יתן, כזה איש בחכמים. דבקה הוא ברוך השם  שהשגחת

חכמים תקנו זה ועל אדם. לבני  כזאת חמדה וכלי  יקרה מתנה שנתן התורה, לנותן והודאה
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וכמ "ז  התורה. ברכת  ז "ל ברכות"ש במסכת ב)ל חיי"(מח, על מברכין , שעה חיי  על אם 

וכמה! כמה אחת  על התורה עולם נחשבת היא במה כי  בלבו, ומוסר חכמה הבוזה כן  ואין  "

בלבם , אורה אין  כי  ההבל, אחרי מתעות התורה אור תצילם לא האנשים  ואלו בעיניו?

שהקב  אמרו זה ועל ולחוץ. השפה מן  איך "והכל ולנביאים  לחכמים הודיע  לבב, הבוחן  ה

ולא  שעשו, התועבות ושאר לאלילים לעבוד כאלו במהמורות  ישראל שנפלו אפשר

" ואמר שלמדו. והחכמה התורה תורתיהצילתם  את  עזבם  נחשבת"על היתה שלא  ,

וזה  תורתי. להם  שנתתי היקרה המתנה על ובלבם בפיהם  ברכוני  ולא לכלום , בעיניהם

והבן . ומעלתה. התורה סגלת  להשכיל זכו ולא בלבם  תורה בוזי  שהן  אות

יא  חלון 

‰ÈÚ˘È]" ב] ועל לא, מרעים  בית על וקם  הסיר לא  דבריו ואת רע , ויבא חכם הוא ֵַָָָוגם 

און פועלי  ""עזרת  פירוש חכם. הוא משפטיו "וגם בכל נוהג חכם , הוא הוא  ברוך השם  ,

הט  הכלל וכדברי חכמה, בארח הוא  עליכם שמביא  והרע בחכמה. שיתואר "ואורחותיו ז.

ב  ""היוצר בתואר חסד חכםה פעם  והפוכו. דבר ענין בכל שיש העליונה, הנהגתו בעבור "

הי הכלל וכדברי  ושבט , דין ופעם  במדת"רחמים , היא  עליהם באה שהרעה והודיע  ד.

ע ממנה ינצלו ושלא כי"החכמה, ובתחבולותיהם, המדומה חכמתם  יא)י לג , עצת"(תהלים

תעמוד  לעולם  יג ),"יי' ס, אדם"(תהלים  תשועת אם"ושוא  זולתי גזירותיו השם יבטל ולא  .

השתנות שאין  זמן  כל לעד, ישתנו לא  החכמה שארחות לפי לפניו. בתשובה ישובו

" אמר זה ועל הרביעי. הכלל וכדברי  מרעיםבמקבלים, בית על וקם  הסיר, לא  דבריו ."ואת

" רע, העושים  ישראל אוןעל פועלי  עזרת  ישראל "ועל עליהן שבטחו המצריים והן ,

שאמר שלפניו, מקרא  על ומוסב א)שיעזרום, לא, ועל "(ישעיה לעזרה מצרים  היורדים הוי

ישראל  קדוש  על שעו ולא מאד, עצמ ּו כי  פרשים ועל רב כי רכב על ויבטחו ישענו ְָסוסים 

דרשו  לא יי ' להנצל "ואת  נועצו בארצם , אשור מלך שכשבא  מרעים  בית  על אוי  כלומר .

" בפרשה, כן  אחרי  שנזכר וכמו להועיל, ולא  לעזר לא  שהן מצרים , עזרת  ידי קדושעל ואל

ולבקש"ישראל  מעונותיהם לשוב שעו לא  הטבע, מן למעלה ישראל את  המנהיג האל ,ֵ

לחזקיה  עצמו ההיא בעת  שעשה וכמו הגבורים , על חלשים  להגביר יתברך בידו כי ישועתו.

הרעה  מועצותיהם על נשענו אבל יעשו , מה מה' דרשו לא  גם  שיתבאר. וכמו ולסיעתו,

" אמר זה ועל אדם , עזרת ידי  על רעלהנצל ויבא חכם הוא קדוש"וגם  שהוא כמו כלומר . ֵַָ

ארחות כפי  הכל עליהם שמביא  והרע  חכם , הוא  כן  כמו מצרותיהם , להושיעם  ישראל

ויכונו  לטובה, מעשיהם ישראל ישנו שלא  זמן  כל וגזרתו דבריו יסיר ולא  יתברך. חכמתו

מכף  יריאיו להציל ה' ביד יש  כי  ותבינו תדעו ולמען  החכמה. משפט  כפי  הטוב לקבל לפניו

ת אתם  שפגריכם  זמן באותו כי  בעיניכם . המופת  תראו אשור, מצריםמלך פגרי על פלו

יציל  מעלליכם , רוע בעבור עליכם  הוא ברוך השם גזר שכן לפי  עליהם, נשענים שאתם 

סמך  זה ועל אשור. מלך הגדול המלך מחמת המעטים  ועמו חזקיהו את  הוא  ברוך ֲֵַהשם 

ד-ה )ואמר עליו "(לא, יקרא  אשר טרפו על והכפיר האריה יהגה כאשר אלי  יי' אמר כה כי 
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ועל  ציון הר על לצבוא צבאות יי' ירד כן יענה, לא ומהמונם יחת לא  מקולם  רועים, מלא

והמליט  פסוח  והציל גנון ירושלים  על צבאות  יי ' יגן  כן עפות  כצפרים פירוש ,"גבעתה. .

השם אלי  אמר המקבלים. מצב כפי  ורע טוב בחכמה ומנהגיו חכם  שהוא  הודיעכם ֵַלמען

יחת לא  והמונם הרועים ששאגת כמו לפניו, למאומה נחשבת אשור גבורת שאין הוא ברוך

בחרב (את) אשור מחנה את יכה הוא ברוך ושהוא טרפם , על כשהן והכפיר הארי [מפניהם ]

השם כי  ה', לתשועת  ראויין ומלכם  שיושביה לפי מידו. ויצילנה ירושלים על ויגן איש, לא 

לכם טוב ולכן  והפוכו. דבר החוטאים , מן  ונפרע  לטובים טוב בחכמה, ונוהג חכם  הוא  ברוך

ואמר סמך זה ועל תושעו. ואז יתברך לפניו תשובו ו)אם  לא, העמיקו "(שם  לאשר שובו

ישראל  בני  רד "סרה והרב שיסדנו. היסודות כפי  והוא בעיני , נראה כך זצ". בעבור "ק ל

" תאר ג חכםשחשב שחשב וכמו השכל, צח איש  דברים המשיג  על נופל הרמב "" זצ"כ ל "ם

זצ הרבנים  הראשון"ושאר בבית דבריהם  מקצת שבארנו וכמו א')ל, בפירוש(חדר כתב

" הזה לעזרה,הפסוק מצרים אל וירדו ה' אל דרשו לא  כי  מחשבותם ויודע חכם האל גם

רע עליהם  הביא  מחשבתם לפי  ולכן ירע . ולא יי ' ייטיב לא ומחשבותם  דעתם לפי  כי

במצרים להעזר שחשבו מה להם  תועיל ולא וירע ה' ייטיב כי  עכ להראותם  ז "" ואני"ד ל.

ברוך  ה' מאת עליהם הבאה שהרעה ידעו ומאין ולמצרים , לנו  היו מקרה יאמרו עוד תמה.

בן יונתן השלם  אבל זה. פירוש  כפי שהזכרנו הכתובים  קשר התבארו לא  גם היא? הוא 

ז  ""עוזיאל תרגם  דעבדיה ל על בישתא אייתי בחוכמתיה הוא  שהרעה 270."ואוף פירוש

ב  השם חקי  על העוברים  עם להרע  החוקקת  חכמה בארח  היא  עליהם  ותורותיו."שמביא  ה ֵֻ

" תואר שאין  קיים  ויסודנו אמת , החכמה,חכםודבריו כפי במעשיו הנוהג על אלא  נופל "

והבן . וההתבוננות , וההשכלה ההשגה על לא

Ú˘Â‰]" יג ] בניםיג, במשבר יעמוד לא  עת  כי חכם לא בן הוא  לו. יבואו יולדה ."חבלי  ָָ

" חכםפירוש  הי"לא  הכלל וכדברי  מקולקלים, מעשיו כי  החכמה בחקֹות נוהג  שאינו וכך ", ב. ֻ

והחל מעשיהם , קלקול על ישראל את מוכיח הנביא  יב)הפירוש, צפונה "(יג , אפרים עון  צרור ְֵֵ

וכל "חטאתו  מהם . להנקם  באוצרותי  ושמורים  צרורים  וחטאתיהם עונותיהם כלומר ,

" נקראים  ובנימין  יהודה זולתי  ולכן"אפריםישראל מספרו. רבים  במקומות  תמצא  וכן .

לו " יבואו יולדה לה "חבלי  תהיה וכשלא  במיצר. שהיא  יולדה לחבלי שישיגו צרותיהם דמה ,ִָ

יולדה, לחבלי הדומות  צרות יבואו וירושלים יהודה על גם  והנה תמות. ספק בלי ללידה, כח 

משבר  על ביושבת כמו עליהם , ה' בחמלת שנצולו אלא  עליהם, גם אשור מלך כן  אחר כשבא

בצרה  כשהיה חזקיה בדברי  מפורש  תמצא וכן ומסכנתה. מחבליה תנצל ותוליד כשתפליט

אמר העיר, בעד שיתפלל ישעיהו הנביא  את  ושלח ג )"(מל הנזכרת, יט, עד "ב בנים  באו כי

ללידה  אין  וכח ב "משבר והשם בנחמות", שנזכר וכדרך ברחמיו. מלטם  ה )ה סו, כי"(ישעיה 

בניה  את ציון  ילדה גם  ט)."חלה סו, יי'"(שם אמר אוליד? ולא אשביר הושע"האני  ואמר .

" [כי ] הטעם ואמר מצרתו, ינצל לא חכםשאפרים לא בן  מחקֹות"הוא  שסר בן  שהוא  לפי  ,ֻ

שעשו270. מה על
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ּתכלהּו כי בנים, במשבר יעמוד לא קטן עת  אפילו ולכן  חפצה. נפשו ובשיקוציו ְֵַהחכמה,

עוד ואמר מיד. יד)הצרה יג, אהי"(הושע מות , דבריך אהי  אגאלם. ממות  אפדם, שאול מיד

מעיני יסתר נחם שאול, אעפ "קטבך כלומר אעשה ". לא  משאול, ומציל ממות  פודה שאני  י

" בפסוק שבארנו מטעם  אנחם. ולא  והשאול, המות  עליו אגזור אבל לאפרים , הוא כן  וגם 

רע ויבא  הטעם "חכם  ואמר טו). יפריא "(יג, אחים בין  הוא  וגו'.כי  א)" יד, תאשם"(הושע

באלהיה  מרתה כי בדרכיו.שומרון  ללכת אבו ולא ה' פי  ׁשמרּו בעבור כלומר וגו'. "ֶָ

‚ÂÌזה יג )בכתוב יג, ז (הושע יונתן השלם ""תרגם  למידעל חכים  ולא  דאתרבי בר הוא

בשרירות"דחלתי ונוהג בחכמה, מלכת  סר ולכן  הוא, ברוך השם  יראת בו שאין כלומר ,

ששנינו וכמו הזונה. ג )לבו חכמה "(אבות , אין  יראה אין כ "אם  בכלל שרמזנו וכמו אבל ", ה.

ז "רד  ""ק פירש כלומר ל חכמים, אינן  הנולדים כי אמר יולדה, לחבלי חבליו שהמשיל לפי 

כי התבוננו ולא חכמים  היו לא  עונותיהם, בעבור בצרה אבותיהם שראו הבאים  הדורות

כמוהם רע ועשו אבותיהם  ממעללי  שבו ולא  הצרה, מצאתם בעונם ע"אבותם  ואיך ", כ.

" אומר הכתוב אם  דבריו בניםיתכנו במשבר יעמוד לא הולידו "עת לא  שבחבליהם הרי  ,

" תאר  שאין  והעיקר  נכון .חכםבנים? על שיסדנו וכמו ההתבוננות , על "

יב  חלון

‰ÈÓ¯È]" יח] מנביא יח, ודבר מחכם  ""ועצה פירוש כן ,חכם. ונוהג  חכמה חקי שאסף " ֵֵָָֻ

הי הכלל ""וכדברי  של לשונות כל יתבארו השלישי  בבית כי ודע  הדברים"עצה ב. ובתוך ,

" בתואר מתואר מהן, אחד בכל לעשות  מה כדת  ומצותיה, התורה משפטי  שכל ."עצה אבאר

" אמר ועליו מאד. הדברים  יאריכו כי  זה על לדבר המקום פה מחכםואין כלומר "ועצה ,

תלקח  והפוכו, דבר ענין  בכל שיש החכמה בדרכי לעשות  מה כדת החכמה, דין  ופסק העצה

בכל  נוהג צדיק והוא בלבו, החכמה מאסף היות  בעבור החכמה, בדרכי  טוב היועץ החכם  מן 

בענינים עצה לקחת  אפשר ואי הנאמנה. בקבלתו המעשה משפט  לעם יורה בחכמה, מנהגיו

איננו  אם ממנו, נעלמים ומשפטיה החכמה דרכי בהיות  באלהיות, החוקר או הפקח  מן כאלו

" וכן  באמונה. הללו השמועות  שקבל מנביא חכם הרשות"דבר בעניני ה' דבר והוא  ,

כדרך ה', בסוד עמד אשר הנביא מן תלקח העתידות  בהגדת  וכיוצא ז)ובמלחמות ג, (עמוס

הנביאים" עבדיו אל סודו גלה אם  וכן "כי  ו), ט, ביעקב "(ישעיה יי' שלח והבן .דבר וגו' "

‰ÈÓ¯È]" טז] ותבואנה ט , ׁשלח ּו החכמות החכמה,"ואל דרכי  היודעות נשים  פירוש . ְֲִַָ

הי הכלל וכדברי בצדק, ונוהגות ה' ותשאנה "היראות תבואנה והן יקראו, הנשים  ואלה ב. ֵ

ממצות סרנו כי  לנפשינו, רעה שגמלנו בקינתם  האמת  יגידו וצדקתן בחכמתן  כי  נהי, עלינו

בפסוק שפרשנו וכמו החרבן, טעם מבינות שהן בעבור וחקֹותיו. יא)השם האיש"(ט, מי ֻ

הארץ  אבדה מה על וגו' ויבן אז"החכם  דבריהם  וכשנשמע יז). דמעה,"(ט, עינינו תרדנה

מים יזלו עיר ועפעפינו ונחרבה ולחרפתינו, לבׁשּתנּו השכינה ושנסתלקה חטאתינו, כל על "ְֵָ
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שאמר וכמו ה', ומקדש  יח)הקדש  כי"(ט, מאד בושנו שודדנו, איך מציון  נשמע  נהי קול כי

ארץ  כדרך "עזבנו הארץ, מעל גלינו שבעבורן  מעללינו רוע  על להכלם לנו ראוי  כלומר .

כה ) יח, אותה "(ויקרא בטמאכם  אתכם הארץ תקיא  ורד ולא  וגו'. ז "" ""ק פירוש חכמות ,ל

וקינה  הספד עכ "בדברי ז ", אמת ."ד שפירשנו ומה ל.

˙ÂÓ˘]" ג] חכמה כח , רוח מלאתיו אשר לב חכמי  כל אל תדבר ו),"ואתה לא, (שם ְֵַ

חכמה " נתתי  לב חכם  כל י)."ובלב לה, ויעשו "(שם יבואו בכם  לב חכם א)."וכל לו , (שם ֲֲַַ

בהמה " ותבונה חכמה יי' נתן אשר לב חכם  איש  ב)."וכל אשר "(לו , לב חכם איש כל ואל ֲֲַַ

בלבו  חכמה יי ' ה )."נתן לב "(לו , חכם כל כה )."ויעשו לב "(לה, חכמת אשה ד),"וכל (לו, ְֲַַַ

הקדש" מלאכת  כל את  העושים  החכמים  כל המשכן"ויבואו מלאכת  אצל נכתבו אלו כל . ֲִַָ

לב, וישרי צדיקים אלהים  שרי  כולם והיו הנכבדים, הׂשרים  וחבריהן  ואהליאב בצלאל ֵָָעל

חכמתם ובעבור ומישרים . משפט  צדק מנהגיהם  בכל החכמה כפי ונוהגים החכמה בעלי 

בצלאל אצל הכתוב שהזכיר כמו ובדעת  בתבונה בחכמה אלהים  לרוח זכו (שמותוצדקתם 

ג ) ובדעת"לא, בתבונה בחכמה אלהים רוח אותו ""ואמלא בתאר תמיד מתוארים לכן  חכמי.

החכמה"לב  בם נהיתה כי להורות שזכו , עד עת, בכל בלבם מושלים וציוריה שני , לטבע

בלבם שהצטיירו למודיות ובחכמות  מעשה מלאכת בכל גם גדולה, בהפלגה אלהים  לרוח 

וע דבר, כל ותכונת דבר כל ב "תבנית  השם כמצות  כליו וכל המשכן  את עשו כן וכענין"י  ה.

בפסוק ז' בחלון  יב)"(מל שפרשנו ג , ונבון"א חכם  לב לך נתתי שלמה."הנה אצל האמור ,

" תאר בארנו לב גם  כ חכם בכלל הראשון"" בבית  הדברים  ועיקר ה ')ז. חלון ה' ואין(חדר ,

כל  התבארו ובזה יועיל. ללא הענינים  לכפול טוב אין כי יותר, הזה הענין  לבאר צורך

ובספרי קהלת, בספר הנמצאים  זולתי הקדש, בכתבי החכמה תארי  זכר שבהן  הכתובים

תארי מן אחד בהם שנזכר המקומות  מקצת זה מחדר השמטנו גם  איוב. משלי תהלים

י בחדר ויתבארו להם , אחר דרך אשר הקדש, ספרי בשאר י"החכמה וחדר הזה."א  מבית  ב

קהלת . בספר זה מתאר הנמצאים יתבארו ועתה

0

הג' החדר

˙Â�ÂÏÁ ‰¯˘Ú Â·Â

" ¯‡˙ ¯‡·ÈÌÎÁÏÎ ˘¯Ù� ,‰ÓÎÁ‰ ÈÙÎ ÌÈ‚‰Â�‰ ÏÚ ÌÏÂÎ ,˙Ï‰˜ ¯ÙÒ·˘ ÌÈÓÎÁÂ "

‰Ê‰ ¯‡˙‰ Ì‰· ¯ÎÊ�˘ ÌÈ·Â˙Î‰

א  חלון
˙Ï‰˜]י ""ב' אחד ד] שמקרה אני  גם  וידעתי  הולך בחשך והכסיל בראשו עיניו ֶָָהחכם 

כולם את ""יקרה פירוש החכמה,החכם. כפי  במנהגיו ונוהג  לנפשו החכמה חקי  שאסף "ֵֻ
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הי הכלל נאמר"וכדברי שלפניו בפסוק והנה יג )ב. מן"(ב, לחכמה יתרון  שיש  אני  וראיתי

החשך  מן  האור כיתרון  החכמה "הּסכלות  שדרך לפי  אמר כן  ועל הז'. בחדר היטב ויתבאר ,

" ומלת בראשו. עיניו בדרכיה הנוהג החכם  הנה הנטועעיןאור, וכח  כח  כל על נפל "

הכילות , כח  הנדיבות, כח הענוה, כח הגאוה, כח  כמו לראות , עין כמו אחד שכל בנפש ,

כח  נטוע  שהיה לולא  כי  הדבר, אותו ומצייר מביט  הכח ידי  שעל וכיוצא, התאוה כח 

הראשון בבית  שבארנו וכמו כלל, דמותו מצייר היה לא בנפש, א')כזה חלון ב' .(חדר

וכדרך עיניו, אחר יתור לא  לט)והחכם טו, ואחרי"(במדבר לבבכם אחרי  תתורו ולא

""עיניכם מלת  הראשוןלב , בבית  וכמבואר והבינה, השכל על א')" חלון ה' ומלת(חדר ,

שנינועיניכם" זה ועל בנפש . הנטועות  הכחות  כלל על ט)" משנה ב אליעזר "(אבות , ר'

טובה  עין  בארנוהו."אומר אבות למסכת  ובפרושינו ז 271, אמרו "וקדמונינו 'אחרי"272ל

זנות זו עיניכם' 'ואחרי מינות, זו והבינה,"לבבכם ' השכל מתעיות צומח  המינות  כי .

נשען שהחכם ולפי רע . בדרך המצטיירות  הנפשיות הכחות מעקלקלות  מסתעף והזנות 

ב  השם חקי חכמה."על עיניו מראה שכל מאמין  אינו בראשו, עיניו כן  על ותורותיו, ה ֵֻ

כפי כחותיו בכל ולהשתמש לבו יצר לכבוש האדם ושצריך עליונה, שהחכמה יודע  אבל

השם בדרכי  ללכת  האחד הראש אל פונים  וכולם  למעלה. בעיניו תמיד ומביט החכמה,

כדרך"ב  אור, הכל ית' ואצלו יא)ה צז, לצדיק "(תהלים זרוע מצינו "אור זו מליצה וכדמות .

שלמה כד)בדברי  טו , מטה "(משלי משאול סור למען  למשכיל למעלה חיים וזהו "ארח  .

" אמר לא ולכן באמת, החכם באור גדר הולך החכם"החכם  גדר לבאר קהלת ענין כל כי  ,

אחר  והולך הרע, לבו שרירות על ונשען החכמה מן  הנלוז הכסיל ממנו והיפך ענינו, ומה

הכסיל  שאם הוא, מענינו למד כי  זה להודיע הוצרך ולא  הזונה. לבבו מראה ואחר עיניו

ומר  רע  כי הודיע אבל בחכמה. בהן מביט  ואינו למטה שעיניו נודע  החכם , מן  ההיפך

האדם לב יצר כי  אור, ולא  בחשך מנהגיו בכל הולך כן  העושה כי העינים, אחר לתור

הי הכלל וכדברי מאליהן , לרעה מצטיירות נפשו וכחות  מנעריו, שאול "רע  דרכי  הן ואלו ז.

" שאמר וכמו מטה ואבדון , משאול סור שכל "למען כח  בעל נפשו בטבע הכסיל ואפילו .

ליצר  משרתים ובינתו שכלו כן ידי שעל עיניו? אחר בלכתו לו יועילו מה גדולה, ובינה

הי הכלל וכדברי  יותר, וישחית  הזונה באור "לבו הולך החכם  כי להודיע  צריך היה ולא ח.

החכם כי נודע  חושך, הולך הכסיל ואם  הכסיל. מן  ההיפך החכם כי  מענינו, למד זה שגם

באור. הולך

¯Á‡" אמר כולםכן  את יקרה אחד שמקרה אני גם שתקראנה "וידעתי ידעתי  כלומר ,

יקרוהו  לפעמים  יחלה, לפעמים  יעני, לפעמים לכסיל, שיקרו המקרים  השמש תחת לחכם 

ג  שיקרה וכמו ורעות, רבות כדרך"צרות  לכסילים, יא)כ ט, לחם"(קהלת לחכמים לא  ."וגם 

יא) ה, הרשעים"(שם  כמעשה אליהם מגיע  אשר צדיקים כי"יש זה. בחדר שיתבאר וכמו ,

.271149-152 עמ' תשס"ג לבנון,מהד' יין 

ב 272. יב, ברכות
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הל  הכלל וכדברי דרכיו, סוד על לעמוד יכולים אנו ואין  האדם , מבינת  נשגבים  ה' ב."דרכי 

עוד טו)ואמר ב, אני"(קהלת  חכמ ּתי ולמה יקרני , אני  גם  הכסיל כמקרה בלבי  אני  ְִַָואמרתי 

הבל  זה שגם  בלבי ודברתי  יותר? לחכם"אז שיקרה רואות  ועיני  לי  שנתברר אחר כלומר .

תצילני ולא אני , גם  יקרני הכסיל כמקרה אם  והנבון, החכם  בלבי, אמרתי הכסיל, כמקרה

מנעורי למה כלומר יותר? אז אני חכמתי  למה הזמן, ממקרי  המעשים  וכשרון החכמה

הבאתי כי עיני , אחר הלכתי  ולא היצר, צער וסבלתי החכמה, עול תחת  צוארי שמתי 

מאד, גדול טרח  והוא בחכמה נוהג והייתי הרע , ויצרי תאותי על ומשלתי נפשי , למוסר

ה )וכדרך אגרא "(אבות, צערא עד "לפום  מאד נפשי צערּתי ומדוע  קשה. הלב יצר כי ,ְִִַ

וכדרך  שיקרוני, במקרים הכסיל על יתרון לי  יהיה לא  אם  אדם? מכל יותר חכם  שנהייתי 

ד) מט, כליתי"(ישעיה  כחי  והבל לתהו יגעתי  לריק אמרתי בלבו "ואני שדבר קהלת  והשיב .

נהגי על ושהתמרמרתי  והכסיל, החכם ממקרה שאמרתי  הזה הדבר כלומר הבל, זה שגם

הבל. זה דבר למה דבריו פירש ו[להלן] זו, בטענה ממש ואין הוא , הבל בחכמה,

˙Ï‰˜]" טז] נשכח,ב, הכל הבאים  הימים בשכבר לעולם הכסיל עם לחכם זכרון  אין ָָָכי

הכסיל? עם החכם ימות ""ואיך טענת  על התשובה היא זאת  פירוש  אז . אני  חכמתי ולמה ֶָָ

שטובה "יותר  לפי  בחכמה, ינהג  למען הזה המשא כל את לשאת  לאדם  ראוי כי  ואמר .

ואעפ  בחכמה. ינהג אם העליונה לנפשו גומל לחכם"גדולה לפעמים  יקרה השמש שתחת י

" ומלת  לעולם , הכסיל עם לחכם זכרון  אין הנה הכסיל, הנצחי ,לעולםכמקרה הזמן על "

מספרו אחר במקום  קהלת שאמר כמו המות. שאחר העולם  ה )והוא  האדם"(יב, הולך כי

עולמו  בית  ""אל ומלת כמוזכרון. והקיים , העומד הדבר על טו)" ג, לדר "(שמות זכרי  וזה

הזה,"דר  בעולם השמש תחת  רק זה אין  לחכם , יקרה הכסיל כמקרה אם שגם והודיע .

וזכר  לברכה, לעד יעמוד החכם זכרון  כי והנצח . הארוך לעולם שוה שניהם  זכר אין אבל

דוד אמר לזה ודומה תאבד. ו)הכסיל קיב, צדיק "(תהלים  יהיה עולם  משלי"לזכר ובספר .

ז)אמר י, ירקב "(משלי רשעים  ושם לברכה, צדיק המעשים"זכר וכשרון  שהחכמה לפי  .

עוד  ואמר תאבדהו. הכסיל ורשעת  ּומׁשחת, האבדון מן הנפשות  ותצילנה לעד ִַַתעמודנה

נשכח " הכל הבאים הימים בן"בשכבר לישעיה בנבואה כן  אחר שנגלה חתום סוד הודיע ,

" במלת והכסיל החכם  בין  שהבדיל אחר כי  המות ,"לעולםאמוץ. אחר הבא הזמן  והוא ,

מאור  ההיא  בעת  רחוקה הכסיל ונשמת  ה', עם וצרורה החיים באור תאיר החכם  שנשמת

בקום הימים באחרית יהיה וזה השמש , שתחת  המקרים  בענין עוד ביניהם הבדיל ה', פני 

לצדיקים עוד יקרה לא ההיא  ובעת  עולם . חיי השמש  תחת  שנית פעם  ויחיו עפר ישיני

ב  השם יחדש  כי  הכסילים, כמקרה כלל "ולחכמים  בעולם צרות  עוד יהיו ולא  עולמו, את ה

" אמר ההוא הזמן  ועל נשכח לצדיקים . הכל הבאים  הימים  בספר "בשכבר כתוב זו וכדוגמא .

אמר הימים  באחרית  הצדיקים וגמול הרשעים  מפרעון  ּכׁשסּפר יג )ישעיה, סה, הנה "(ישעיה ְִֵֶ

תרעבו  ואתם  יאכלו וגו'.עבדי  טז-יח)" וגו'"(סה, אמן  באלהי יתברך בארץ המתברך אשר

חדשה  וארץ חדשים שמים בורא הנני  כי מעיני. נסתרו וכי  הראשונות  הצרות נשכחו כי
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בורא  אני  אשר עד עדי וגילו שישו אם  כי לב. על תעלינה ולא הראשונות  תזכרנה "לא

שם . הנאמר כולו הענין  וכל וגו'.

ÔÎÂנודע כבר המות , אחר הכסיל על לחכם  שיש היתרון שמלבד קהלת דברי תפרש

לעולם לבא  רגילין שהיו המקרים כל נשכח , הכל העולם  באחרית הבאים שהימים בבירור

להשיג  שנוכל ממה יותר לטובה חדשה וארץ חדשים שמים  ויהיו תשכחנה, הצדיקים  על

שאמר וכמו ג )בדעתנו, סד, לו "(ישעיה  למחכה יעשה זולתך אלהים  ראתה לא  וחתם"עין .

טז)דבריו ב, הכסיל?"(קהלת עם החכם  ימות  אעפ ואיך לכן כלומר לך,"" אודה אני שגם  י 

נפסדת מחשבה לחשוב דעתך על יעלה איך ולכסיל, לחכם לכל, אחד מקרה הזה שבעולם

שאמר  וכדרך שוה, שניהם  תמותת שתהיה כלומר הכסיל? עם  החכם שימות כזאת 

הכסילים  על יא)המשורר מט, יאבדו "(תהלים  ובער כסיל יחד ימותו, חכמים  יראו וגו'.כי "

אלא  שקר. וזה המות , שאחר והזמן למות גם  לכל, אחד שמקרה חושבים הרשעים  ֶֶַַָָכלומר

טו) מט, שאול "(שם מיד נפשי יפדה אלהים מיום"אך כי והעיקר הד'. בחדר שיתבאר וכמו ,

תרד  הכסיל ונפש  משאול, אלהים  יפדה החכם נפש כי  זה, מעל זה יפרדו ואילך המות 

כליותיך! ותעלוזנה בלבבך הזה הפירוש שמור ָדּומה.

¯¯·ÏÂ ראב דברי  על תשובות  אערוך זצ"האמת, ז "ע  הוא  כי אלו, פסוקים בפירוש ל "ל

" מקוםפירש  כל שילך בראשו, עינים לו שיש  לפקח  החכם  דמה בראשו, עיניו ִָהחכם

יכשל  במה ידע  לא  ילך, בחשך והכסיל והעקלקלות . הישרה הדרך ויראה עכ שירצה, ד ""

ואעפ "ז  בראש , עינים  יש אדם לכל כי  זה, פירוש יתכן ולא ילך"ל . לא  המקום273(אור)כ אם 

" לומר ראוי  והיה אור, ולא חשך עליו באור שהולך הולך ""החכם שאמר כמו והכסיל ,

הולך  לומר "בחושך ראוי היה כן  כמו האור, יראה שבהן בעבור לעינים  האור המשיל ואם  .

עור " ""והכסיל או סגורות, עיניו ז "הכסיל הרב פירש  וגו', בלבי אני ואמרתי  ובפסוק ל ".

שהתעסקתי" במה חכמתי  ולמה ומרע, מטוב עולם באי לכל שיקרה הוא  המקרה זה אמרתי

כמו העולם יט)בדברי ב, זו (קהלת  שגם  בלבי ודברתי  השמש , תחת ושחכמתי  שעמלתי

הבל  היא  עכ החכמה ז "" על "ד שלמה יתרעם  איך עצמך על הּתמה יתכן . לא  זה וגם  ְֵַַל.

בעמלו, שמח היה שעה לפי אם  הכסיל, כמקרה יקרנו שאולי לפי  העולם, בדברי  התעסקו

שאמר ד)כמו בתים"(ב, לי וגו',בניתי  ז)" ושפחות"(ב, עבדים וגו',קניתי  ח)" כנסתי"(ב,

וזהב  כסף גם  וגו',לי  י)" עמלי"(ב, מכל שמח  לבי  עשרים"כי והתענג  ושתה שאכל מי וכי .

ואח  גדול "שנה, מדקדק כי תימה ויותר שעברו? בימים התענגו על יתמרמר למשכב, נפל כ

ז  הרב ""היה שנכתב לבו שם  ולא הבל ל, זה לו "גם היה החכמה, על ששב כדבריו ואם .

" הבל לומר היא  "גם או הבל " זאת ""גם מלת  כי  והאמתחכמה . נקבה. המקרא  בכל "

" שמלת  היחכמתיכדברינו הכלל וכדברי בחכמה, הנהגתו על מפסוק "" וראייתו ב.

השמש" תחת  ושחכמתי ""שעמלתי  בפסוק כי יפה, דמה ולא יעמוד מנגדו אני, ואמרתי  ִָ

"שם "273. מלת צ"ל  ושמא ט"ס היא וכנראה הקודם בדפוס לכאן  השתרבבה זו מלה
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"בלבי נזכר נזכר חכמתי" לראיה שהביא  ובפסוק בהנהגה. חכמתו על לבד ונופל סתם, "

" ""שעמלתימלפניו ומלאחריו השמש, י"תחת ובחדר בסמוך, ויתבאר עוד ". זה. מבית  ב

ז  הרב ""פירש בפסוק זכרוןל אין  "כי וגו' וגם" שאמר והוא ישכח , גם  יסור שהכל בעבור

מעטים , שנים  או ימים זכר לו היה ואם הכסיל. עם לחכם זכרון שאין  בעבור הבל, זה

הכסיל  עם  החכם  שימות  הקשה והרעה נשכח , הכל הבאים  עכ בימים ז "" לפי"ד כן פירש  ל.

אמר  כבר הראשון  בפסוק ועוד דבריו. על השיבונו וכבר החכמה. ההביל שקהלת  מחשבתו

פעם להזכירו שב ולמה המות, מקרה הוא  המקרים  ובכלל הכסיל, כמקרה לחכם  שיקרה

" הזכיר מדוע ועוד ממנו הכסיל שנית ? כי  לעולם החכם זכרון אין  כי  יאמר זה? בפסוק "

" ומלת "עםידבר. ועוד שחר. לו אין זה לפירוש  נשכח " הכל הבאים הימים  יאמר "בשכבר ,

הרב  לפירוש  יסוד שאין  מלמדנו הטעמים  בעל כי  מכל ויותר נשכח. הכל הבאים בימים  כי

""ז  מלת  תחת המפסקת  הנגינה ׂשם כי ז "לעולםל, הרב ולפי  תחת", להיות  ראויה היתה ל ָ

" והבן ."נשכח מלת ,

ב  חלון 

˙Ï‰˜]" יט ] ושחכמתיב, שעמלתי  עמלי בכל וישלט סכל או יהיה החכם יודע ֶָָומי

השמש ""תחת פירוש הי"החכם. הכלל וכדברי החכמה, כפי במנהגיו הנוהג  והפסוק ", ב.

יקרה  השמש שתחת שהודיע  אחרי כי הראשון. בחלון המבואר שלפניו הענין  על שב הזה

אמר  והלאה, המות  מיום אם כי  הכסילים  מן החכמים  יבדלו ושלא הכסיל, כמקרה לחכם 

יז) ר "(ב, כי החיים  את  ורעותושנאתי  הבל הכל כי השמש  תחת שנעשה המעשה עלי ע

הכסילים ,"רוח  מן החכמים ויתרון הּסכלות , מן  החכמה יתרון  לי נתבאר כאשר כלומר .

החיים את  לשנוא  החילותי יאבדו, והכסילים עולם  לחיי מוכנים החכמים  שכל 274כי

תחת מהם  שנעשה המעשה עלי  רע שהיה לפי  הם . נלוזים החכמה ומן הּסכלות , עסקיהם 

הבל, מעשיהם  כל והנה השמש , מן עליונה שהיא לחכמה חלק נותנין  ואינן לבד, השמש

בחכמה, מעצר לו ואין  מאליו כשעולה האדם רוח ורעות  הבל והוא  יצילו ולא  יועילו לא 

עוד  ואמר הרע . אל ונוטין מאליהן שעולין הנפש  כחות  התגברות  כפי  בּסכלות יפעל אז כי

יח) אחרי"(ב, שיהיה לאדם  שאניחנו השמש תחת  עמל שאני עמלי כל את אני  ."ושנאתי

ולעשות בתים, לבנות השמש  תחת  שעמלתי  עמלי את גם  לשנוא  החילותי כן כמו כלומר

ואע וכיוצא . מלכים וסגולת  וזהב כסף ולכנוס ושפחות, עבדים  ולקנות  שאינני"גנים , פ

בהיות רע ואין בחכמה, נוהג מהיות לבי סר לא  האלו המעשים בכל כי  החכמה, מדרך נלוז

ג  עוסק הצדיק אחר,"החכם מטעם  שנאתים  הנה מעשה, מלאכת  ובכל למודיות בחכמות כ

העולם טוב מכל כבודי  אחרי  ירד לא  כי מותי, לאחר אחרי  שיהיה לאדם שאניחנו ַוהוא 

ואע מ "הזה. אלך ובחכמתי  שבצדקתי  ל טוב "פ הזה העולם  טוב "" ומה רב ה', ליראי  הצפון "

יהיה  מי  יודע שאיני  חושש  אני זאת הנה הזה? בעולם  כבודי את זולתי  שיירש  אחוש

הזה 274. עולם עסקי 
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וישלט  החכמה, מדרך ונלוז סכל או בחכמה, ונוהג  ה' את  ירא  איש יהיה חכם  אם היורש ,

אשר  מלכים  וסגולת  בניתי , אשר בתים השמש, תחת ושחכמתי שעמלתי עמלי  בכל

פנוי לבבו יהיה כן ידי  שעל הזה, העמל לכל הוא ראוי חכם, היורש יהיה ואילו אספתי .

עמלתי ואז לו, נתן אשר הטובה כל על הוא  ברוך השם  את  ויברך בתורה, ולעמול לחכמה

העמל  בכל וישתמש יעבדנו, ולא ה' את יירא לא  סכל, היורש  כשיהיה אבל לברכה.

כן , תפרש לא ואם  הנכון. הפירוש  כך ולהבל. לתהו עמלתי אזי  ּסכלות, בארח שעמלתי

לעשות חכם או המדידה בחכמת חכם יירשנו אם  אצלו הבדל היש יחוש? למה אשאלך

" תאר שאין  הדבר אמת  והנה בשתיהן ? הסכל או ובכסף, על חכםבזהב אלא נופל סתם "

החכמה. כפי במנהגיו הנוהג

ג  חלון

˙Ï‰˜]" ב] לשמאלו י, כסיל ולב לימינו חכם ""לב פירוש החכמה,חכם. בדרך הנוהג  " ָָ

הי הכלל כ "וכדברי בכלל בארנו וכבר ""ב. שמלת  בנפש ,לב א הנטוע הממשלה כח על הונח  "

עומדים וצבאיו כסא, על יושב למלך הדבר ודמה צבאיו. בתוך כמלך בנפש הזה ְִָוהכח 

ראוי ואיך הדין  מי עם גוזר והמלך כה, אומרים  ואלו כה אומרים  אלו ומשמאלו, מימינו

ּסכלות , ודרכי חכמה דרכי והפוכו, דבר מהן  אחד בכל שיש  הנפשיות  הכחות וכן לעשות.

וכדברי הלב, משמאל ּסכלות  ודרכי  לימין, עומדין  החכמה דרכי  אלו. עם  אלו כנלחמים  והם

הכסיל  והמושל בחכמה, ללכת  וגוזר הימיני  לצד נוטה החכם המושל כי והודיע השני . הכלל

הכסיל, בנפש  וימין  החכם , בנפש שמאל יש  והנה ּסכלות . בדרכי  ובוחר השמאלי לצד נוטה

בענין רק ביניהן הבדל ואין החמישי, הכלל וכדברי  הנפשות , בכל נטועות בכללן  הכחות  כי

הכסיל  ובנפש פיהן, על ועושה החכמה ציורי  תמיד מושלים החכם שבלב הממשלה,

וכענין  הּסכלות . ציורי  לא)מושלים יח, חדשה "(יחזקאל ורוח חדש לב לכם וכמו "ועשו .

הראשון בבית ב')שבארנו חלון ה' וראב (חדר ז ". ""ע פירש  באמצעל כי הלב, גוף על יאמר לא

אע ולכסיל, לחכם  לכל ובשעת"הוא  עמו, החכם ששכל וענינו שמאל. לצד נטוי שראשו פ

לימין לימינו, חכם  לב כאילו הכסיל. זה והיפך במהרה. עניניו בכל מיד ימצאנה הצורך

ימין לפאת  הכבד שהוא הדם מבוע היות  בעבור מהירות, ויותר מהשמאל כח עכ יותר ד ""

""ז  תאר היה ואילו החלוש ,חכםל. השכל ובעל הפתי  על כסיל ותאר במהרה, המשכיל על "

ז  דבריו יאמנו ""אולי  מלת  בהיות אבל וכןמשכיל ל. מהרה, המשכיל השכל לבעל תאר "

" ""פקח תאר ומלת  ב', חלון שני  בחדר וכמבואר ו פתי, ואיןטפש"" השכל, לנעדרי  תוארים  "

" חכמה כסיל כן  ומלת מחכמה. סר שהוא אלא  והפקח, הגדול השכל בעל על גם  שהנחתו "

שפרשנו. כמו האמת  הנה בחכמה. ונוהג חכמה שלמד אלא המעט, השכל בעל על גם  הונח

˙Ï‰˜]" יב] תבלענו י, כסיל ושפתות חן חכם פי  ""דברי פירוש חקיחכם. שלמד " ֵָָֻ

הי הכלל וכדברי בחכמה, ונוהג  הקדש"החכמה שכתבי  זה לספר בפתיחתנו בארנו וכבר ב.

" במלת הדבור יכנו ""שפה פעם  במלת יכנוהו ופעם  ""פה , במלת ופעם שם"לשון, ורמזנו .
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" במלת  כינו בינה של דבר ""לשוןשכל במלת  כינו חכמה של דבור שכל נרמוז ועתה ,"פה .

ד)כדרך מט, תבונות"(תהלים לבי  והגות  חכמות ידבר ""פי כל וכן ה'. בנביאיםפי  הנזכר "

במשפט  דבריו שכל ולפי הוא . ברוך השם מפי  היוצאות  העליונות הגזרות על מליצה שהיא 

י בכלל כמבואר ""החכמה במלת  נכללו ובירור "פה ד דעת  של דבור שכל פה ארמוז ועוד .

וכן עליהן, מסכמת אדם  כל שדעת  הפשוטים  המאמרים כל זה ובכלל חולק, בלי  דברים 

הונח  עליהם , מסכימים שכולם  והאוילים  הכסילים  בפי המורגלים  הנשחתים  המאמרים כל

" לשון  ד "שפה עליהם אמר זה ועל חן". חכם פי  חכמה,"דברי  בדברי דורש שהחכם כלומר ,

שיתבאר "אעפ  וכמו טוב, ושכל חן ומדרשו דבריו יהיו הדעת, מופתי החכמה על שאין י 

יו  בפסוק"בחדר ד)ד ג, טוב "(משלי ושכל חן דבר-שפתיםומצא יגיד אפילו והכסיל וגו'. "

עמל  שפתותיו כי תבלענו, שפתותיו הנה חולק, בלי חבריו כל בפי  המוסכמים הדברים והן

הסכמה  עליהן  שאין  במנהגים נתלים דברים כשיגיד לומר צריך ואין  רמיה, שפתי  תדברנה,

שלאחריו פסוק סמך זה ועל והוללות. ּסכלות  יהיה מפיו היוצא  כל יג )ובירור, י, (קהלת 

רעה " הוללות פיהו ואחרית ּסכלות , פיהו דברי ששפתותיו "תחלת שהודעתיך אחר כלומר .

ואחרית וחן , טוב שכל ולא  ּסכלות דבריו תחלת  חכמה, בעניני  פיו שדברי  אודיעך תבלענו,

שלפניו  ובפסוק ושגעון. הדעת שעמום שהוא  רעה, הוללות  ותכליתו המדרש  סוף פיהו

יא)אמר הלשון"(י, לבעל יתרון  ואין לחש, בלוא  הנחש ישך החולק "אם הבינה בעל נגד וזה .

" וכענין  והדעת , החכמה על פניו בתהפוכותיו נגד הראשוןהנבון בבית  שבארנו ו '" (חדר

י') "חלון מלת  הניחו בינה עניני  על כי והבדיל "לשון, המאמרים . חלקי כל על דבר זה ועם  ,

יותר. הענין יתבאר אחרים  ובמקומות הכסילים, ובין  והנבון, החכם  בין

ד  חלון

˙Ï‰˜]" ז] מתנה ו, לב את ויאבד חכם יהולל העשק ""כי  פירוש  חקיחכם. שאסף " ֵָָֹֻ

הי הכלל וכדברי  בחכמה, ונוהג ענינים"החכמה דבר בספרו קהלת  כי  ודע דברי ושמע ב.

ומוסר  חכמה הבוזים  והאוילים  הכסילים  טענות  והעריך שלמים, ומאמרים כוללים 

והפסוק  בנפשו. האסופה הגדולה חכמתו כדרכי דבריהם  על קהלת והשיב בטענותיהם ,

הקדש בלשון כי ודע  החכמה. נגד הכסילים מטענות הוא גם עתה, מפרשים שאנו הזה

" לשון ""גניבה תמצא לשון ""גזל , ולשון ""עושק , לשון כי  תדע  כלל דרך ועל על גניבה . "

" ולשון רואה, אין בסתר הנגנב כמוגזל דבר בפרהסיא, בחזקה החוטף על כא)"(שמו" כג, ב

המצרי" מיד החנית  את ז "ויגזול קדמונינו אמרו וכן  ב)ל". עט, קמא "(בבא ומלת  על עושק . "

כובש כמו לחבירו, לתת חייב שהוא  דבר וכל קרקעות או כלים  או ממון  תחתיו הכובש

ועל  השכיר. פעולת  שכר משלם  שאינו לפי  עושק אבל גוזל, ולא  גונב שאיננו שכיר, שכר

כתוב יג )זה יט, רעך "(ויקרא את  תעשוק ז "לא  קדמונינו ואמרו יג )ל", יט, ויקרא כהנים , (תורת

בפירוש נאמר תורה ובמשנה שכיר. שכר הכובש יד)זה כד, עני"(דברים  שכיר תעשק לא 

תחת"ואביון בראותם אדם , לבני  תלונה יקרה הזה הענין  וכדמות בזה. כיוצא  כל וכן ,

ב  השם כי מאד. בעיניהם  זה דבר ויקשה לו. וטוב רשע  לו, ורע  צדיק הבטיח "השמש ה
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הטוב  עושי צדיקים וכשיראו הרשעים. מן  ונפרע הטובים , עם מטיב שהוא רבות  פעמים 

שכרם , כובש הוא ברוך השם כאילו כעושק, חלילה ידמה ראו, לא  וטובה ומוכים , נגועים

הרשעים דברי  שהזכיר המשורר, בדברי  המליצה באה זה על פעולתם. שכר להם נותן ואינו

אחור ילכו צדיקים ולעיניהם ח)המצליחים, עג , ממרום"(תהלים עושק ברע , וידברו ימיקו

ויתר "ידברו  חפץ, שהלב מה לעשות  טוב כן  ושעל במרומים , עושק יש אומרים  הם כלומר .

לב  גם יבהיל הזה הענין ובאמת און. פועלי שאומרים  שם הנזכרים  נשחתים דברים 

הראשון בבית שבארנו וכמו והנבונים, ו')החכמים  חלון ד' ע(חדר משה בקש"שאדוננו ה

ואמר זה יג )על לג, דרכיך "(שמות את נא ואמרו"הודיעני ז . א)ל"קדמונינו ז, בקש(ברכות 

ע ירמיה והנביא  לו. וטוב רשע  לו ורע  צדיק יש מה מפני  אמר"לדעת  א)ה י, צדיק "(ירמיה 

צלחה? רשעים דרך מדוע אותך. אדבר משפטים  אך אליך, אריב כי יי ' וכןאתה וגו'. "

אמר יג )חבקוק א, ממנו "(חבקוק  צדיק רשע  בבלע שהיה"תחריש ואיוב א). וישר "(א, תם 

מרע וסר אלהים  ב ירא השם אל בתחנוניו ואמר והתבהל תמה מכאובות  עליו כשבאו ה ""

ג ) י, תעשוק?"(איוב כי לך ואתה הטוב טוב, שכר לי  לתת לך וראוי צדיק ואני הועיל כלומר "

לעשוק? בעיניך הטוב ה', אהה כביכול. שכיר שכר כובש כדמות  זה הרי שכרי , ממני מונע

בבאורו. עוסקים  שאנו הפסוק מליצת כדוגמת  וזה

¯·ÎÂ הראשון בבית ו')אמרנו חלון ד' כי(חדר יחיו, באמונתם  והצדיקים  שהחכמים 

ב  השם כי בכח "יודעים זה בענין  ומשתמשים עול, ואין  אמונה אל הוא, וישר צדיק ה

ירמיה  הקדים ולכן  עיניו. מראה כפי השופט  השכל שאלות  לעקש  בנפש , הנטועה העקשות

""ע ה'ה אתה אעפ צדיק כלומר וגו', בשלי"" כי  אני יודע  בשכלי , משפטים  אתך שאדבר י

וכן דרכיך. בכל אתה צדיק כי אני  יודע  בלבבי  אבל דרכיך, סוד מבין שאיני הזה, הצער

בתלונתו האלהי  המשורר א)הקדים  עג, לבב "(תהלים לברי אלהים  לישראל טוב כלומר "אך ,

טוב  כי  מוסד ליסוד יוסד הנני  לו, וטוב רשע  לו, ורע צדיק שאלת  לפניך אערוך כי  אף

האדם מבינת נשגבים ה' דרכי שסוד יודעים  החכמים  כי  לבב. ולברי  לישראל לבד אתה

הראשון בבית  טעם  של דברים  שבארנו וכמו השכל. עיני א')וממראה חלון ח' וכדברי(חדר ,

הל  ה'"הכלל ביראת טהורות מחשבות  לחשוב ובינתם , שכלם ברוח מאריכים  הם  והנה ב.

בעד  נצבות  המחשבות ואלה מהרה 275ובנפלאותיו, יפרצו שלא הנפש , ומרירות  הכעס  כח 

יטו  ולא  חיל, ועושים מצליחים  ורשעים ומעונים, נגועים צדיקים לעיניהם בראותם

טעם בטוב שם  שבארנו וכמו הישרה, הדרך מן  זה בעבור י)רגליהם חלון י כן(חדר ואין .

" שמדתו לכעוס הכסיל עושה "נוח רשע  בעיניו שרואה מיד אלא ברוחו, להאריך יוכל ולא ,

ב  השם של מדותיו על תגר ויקרא  דעתו יתבלבל שחוח, הולך צדיק או כעס "חיל, כי ה.

במוסר  עצמו הרגיל שלא לפי לרוחו, מעצר ואין  גבוה שרוחו בעבור תבלבלהו, הנפש 

שנינו בו וכיוצא כזה ענין  ועל מהרה. יפרוץ שלא רוחו בעד ובריח  דלתים (אבות,לשום 

"ד) שנאמר, יצרו, את  הכובש  גבור? לב)איזהו טז , ומושל (משלי מגבור, אפים  ארך 'טוב

נגד 275.
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עיר' מלוכד ושנינו"ברוחו ד). רוח "(אבות, שפל הוי מאד נכון"מאד על הכל ובארנו .

אבות . למסכת  האמת ,276בפרושינו מדרך יטה מיד הדעת ובלבול הכעס  עליו וכשתגבר

וכדרך  הרע. הלב שרירות אחרי  ללכת טוב ושיותר ובחכמים, בחכמה טוב אין  ויאמר

הנלוזים  שאמרו בנבואה, יז)שנזכר ב, חפץ."(מלאכי הוא  ובהם ה', בעיני  טוב רע עושי  כל

המשפט? אלהי  איה שאמרו"או עוד ונאמר יד). ג , כי"(שם בצע  ומה אלהים, עבוד שוא 

משמרתו? ואמר שמרנו זה ענין על כשדבר שהזכרנו המשורר בדברי תראה והנה וגו'. "

ג ) עג , אראה "(תהלים רשעים שלום בהוללים קנאתי וגו'.כי  יב-יד)" רשעים"(עג, אלה הנה

היום כל נגוע  ואהי וגו' לבבי  זכיתי  ריק אך חיל, השגו כןוגו' אחרי הזכיר וגו'. טז-כ)" (עג,

אך " לאחריתם. אבינה אל מקדשי  אל אבוא עד בעיני . היא  עמל זאת לדעת ואחשבה

כחלום בלהות. מן  תמו ספו כרגע לשמה היו איך למשואות. הפלתם  למו תשית  בחלקות 

תבזה  צלמם בעיר יי' ולא "מהקיץ ובבינתו בשכלו הדבר סוד לדעת  שבקש  הודיע  כלומר .

ונחה  אל, מקדשי אל בא אשר עד ומשכלו. האדם מבינת נשגבים הדברים  אלו כי  יכול,

ואז  והרשעים, הצדיקים אחרית והבין ממרומים, בינה רוח בו נתוסף אז הטוב, הרוח  עליו

בא  תבל לשפוט  אלהים  בקום הגדול המשפט ראה כי  דעתו, שקטה הימים ,נחה חרית

לרשע . צדיק בין  מה לו ונודע 

ÂÓÎÂ,'וגו אלהים עבוד שוא  שאמרו דורו אנשי  תלונת  על הנביא כן גם (מלאכי שהשיב

יח-יט) הנה "ג, כי  עבדו. לא  לאשר אלהים עובד בין לרשע , צדיק בין מה וראיתם  ושבתם

כתנור  בוער בא ההיא היום  ובעת  עפר, ישיני בקום שנית  פעם תשובו עוד כלומר וגו'. "

" מלת כי  ודע לרשע. צדיק בין  מה בעיניכם  כמו יהולל תראו ושבושו, הדעת  שגעון  על "

יג ) י, רעה "(קהלת  וכמו"הוללות ה ), עה , תהולו "(תהלים  אל להוללים אמר "אמרתי  זה ועל .

ז) ו , חכם"(קהלת  יהולל העשק המזהירים"כי  המוסר בעלי החכמים נגד הכסיל טענת וזוהי  ,

היצר  לכבוש  עצמו לצער לאדם אפשר איך וטוען  בחכמה, וינהג הרעה דרכו שיעזוב אותו

ומעונה? אלהים ומוכה נגוע וצדיק לרשע, טוב כי  רואה בעיניו אם בחכמה, וללכת  הקשה

העושק  כי  אמר זה ונגד כן ? בראותו דעתו ותשתבש  ישתגע חכם  הוא  כבר אם  גם  הלא 

" מלת  מתנה. לב את  יאבד וכן החכם , דעת וישבש יהולל בעולם  על יאבד הנראה שב "

את העשק יאבד כן  גם אבל החכם , דעת שיהולל מלבד כלומר הכתוב, בראש  הנזכר העשק

הכ  הכלל וכדברי חכם , לב למתת בצדקתו שזכה הרוח , בעל אלהים ,"לב מתת שהוא  ז,

שני בחדר שבארנו ז')וכמו פסוק(חלון יב)"(מל בפירוש  ג, ונבון"א חכם לב לך נתתי  "הנה

השתאו  השם  ואנשי הנביאים  שגם  שאמרנו וכמו יאבדנו. שרואה העושק הנה וגו',

רש ולפי  השמש . תחת הנעשה העשק שראו בעבור ז "והתפלאו ""י חכמה ל לב מתנה, לב

חכמה  יתן ה' כי שנאמר לאדם  מתנה עכ שהיא  ז "" ואעפ "ד פירש. ויפה מפסיק "ל. שהטעם  י

" ""לב במלת סדורו, וכך קצר. המקרא  לב , את  מתנה."ויאבד שהוא ,

.276282-286 ;268-269 עמ' תשס"ג  מהד' לבנון , יין
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„ÂÚ" המקרא ראש כי  לו, וטוב רשע  מן  החלוקה על חכםרומז יהולל העשק על כי  "

ח  כאילו לנו שנדמה לו, ורע וסוף "צדיק פעולתו. שכר הצדיק מן שנמנע  בדבר, עשק יש ו

" אמר זה ועל לו, וטוב רשע על מתנה המקרא לב את משפט ויאבד כפי שלא הניתנה "

והבנים והבריאות  העושר כמו רשע, לאנשי השמים  מן שניתנו המתנות  והן  האנושי . השכל

כדרך מתנות , כולם  שהן וכיוצא , כא)והנצחון  ב, חלקו "(קהלת יתננו בו עמל שלא  ."ולאדם

אותו  יהולל לא  החכם כי כלום. טענתם ואין האלו, האנשים  דברו שקר קהלת  והשיב

ב  השם  שדרכי  יודע  בחכמתו החכם כי  מתנה. לב את  יאבד ולא מבינת"העשק, נשגבים  ה

מה  נדע שלא  עוד כל כמעוקלים . נראין  ואם הזה העולם  משפטי  על לתמוה ואין האדם ,

וכדרך הבא. העולם משפטי והם הכל, אחרית  יז)יהיה עג, אל "(תהלים מקדשי אל אבוא  עד

לאחריתם אמר"אבינה זה ועל ח). ז, מראשיתו "(קהלת דבר אחרית  הענין"טוב זהו ואולם .

בראותו  מהר יכעס  ולא רוח , ארך להיות  החכם  מדת  כי  הכסיל ובין  החכם  בין  המבדיל

נראה  אם לבו יאבד ולא  יתהולל לא  ולכן  ברוחו. מאריך אלא  ולבינתו, לשכלו המנגד דבר

ברוחו, להאריך יכול שאינו שמלבד להיפך הוא והכסיל הזה. עולם  במשפטי  עשק לעיניו

שהוא  ויאמר וגאותו רוחו יגבה לשכלו המנגד דבר שרואה ומיד רוח , גבה שהוא  אלא

אמר זה ועל ח)מעקל. ז , רוח "(קהלת  מגבה רוח ארך ואמר"טוב דבריו ופירש וחזר (קהלת.

ט) ינוח "ז , כסילים בחיק כעס  כי  לכעוס , ברוחך תבהל תבהל "אל אל החכם  אתה פירוש, .

הכסיל  מדת  היא  זאת  כי ובמהירות , בבהלה כעס  לבבך וימלא רוחך יגבה אל לכעוס, ברוחך

השמש תחת הנעשה ענין שכל לפי תמיד. כועסים שהן לנוח, מקום הכעס מצא שבחיקם 

ה'. ויראת  החכמה דרכי יודעים ואינן  כסילים שהן  בעבור עליו וירגזו יכעסו רצונם , נגד

אתה  אשר האל כי  לבבך, יאבד ולא העשק יהוללך לא  רוח  ארך כשתהיה החכם ֵואתה

זה בענין המשורר שאמר וכדרך היצר. מלכד רגלך ושמר בכסלך יהיה בו עג ,בוטח  (תהלים 

ימיני"כב-כג ) ביד אחזת עמך תמיד ואני עמך. הייתי בהמות אדע  ולא בער כלומר "ואני .

אעפ  הצדיקים , ויסורי  הרשעים לׁשלות  טעם  ידעתי ולא  דבר, אלי נגלה בטרם  לא "גם  כ ְְַַ

" שאתה בעבור עמך. תמיד הייתי אבל החכמה, מדרך ימיניסרתי  ביד אמוט,אחזת שלא "

ה  פרשו ימין"כי ולא קדש , בהררי  יסודתו הזה והפירש השני . בכלל וכמבואר החכמה הוא "

מפרשי זצכן  ל."המקרא 

ה חלון 

˙Ï‰˜]" יז] יוכל ח , לא לדעת  החכם  יאמר אם וגם וגו' האלהים  מעשה כל את  ֶָָוראיתי

""למצוא  פירוש  הי"החכם. הכלל וכדברי  כן, ונוהג  החכמה חקי שאסף אם", שגם והודיע  ב. ֵֻ

ב  השם דרכי  סוד בחכמתו להבין בלבבו רבות מועצות  ויתן כליותיו, החכם ואיך "ישתונן ה

העליונה  ההנהגה שסוד לפי  ברור. בדרך הדברים ועיקר טעם למצוא יוכל לא עולמו, נוהג

ל  בכלל שבארנו וכמו ומבינתו, האדם  מדעת בפסוק"נשגבת שפרשנו וכענין  ז)ב, ז, (קהלת

חכם" יהולל העושק הזה כי ההגלֹות  ידי  ועל החכמה ציורי נגלים  החכם  בלב והנה וגו'. "ִָ

וכדרך  העליונה, החכמה דרכי בסוד הללו הציורים  כדמות  להבין בבינתו להשתמש  יוכל



ה  חלון - הג' 375החדר

יושבארנו חלון ב' בפסוקד)"(חדר י), יד, אלה "(הושע  ויבן  חכם יביןמי לא זאת  ובכל וגו' "

הראשון בבית  שבארנו מטעמים  הדברים , א')פרטי חלון ח' חכם ,(חדר שאיננו מי  שכן וכל .

כלל "אעפ  שהזכיר אחר ולכן דבר. ימצא ולא יבין לא נפשו, בטבע ומבין  משכיל שהוא י 

החכם שאפילו הודיע חפצו, ישיג  לא למצוא האדם  יעמול אשר שבכל והודיע  האדם בני 

" נכתב כן ועל למצוא , יוכל לא  בה החכםשבחכמים הידיעה."" א

˙Ï‰˜]" א] שנאה ט, גם אהבה גם  האלהים , ביד ועבדיהם  והחכמים  הצדיקים  ְֲִַָאשר

לפניהם הכל האדם  יודע ""אין  פירוש ונוהגים"והחכמים. לבם  אל החכמה חקי שאספו ,ֵֻ

הי הכלל וכדברי  ספק "כן , אין  כי והוא  הכל, ולברר לבו אל הדברים כל שנתן  והודיע  ב.

ב  השם  כי  האלהים . ביד הכל פעולותיהן, שהן  מעבדיהן  וכן והחכמים , אוהב "שהצדיקים ה

אעפ  מאומה, יודעים האדם בני  אין  זה כל ועם  לפניו. שמורה ופעולתם  וחכמים , י"צדיקים 

ועל  הצדיקים  על לעולם הבאים  המקרים  כל את בעיניהם  רואים  שהן  לפניהם שהכל

נעלם כך וכל רע . ומי  טוב מי  להבחין יודעין אינן  הכסילים, ועל החכמים על הרשעים ,

היותר  קצוות  ושני  הפכים  שני  שהן לשנאה אהבה בין שאפילו מהבחנתם  הזה הדבר

לצדיקים שתקראנה המקרים מתוך ברור להם אין כי יודע, האדם  אין מזו זו רחוקות 

טעם שלאחריו בפסוק ופירש שנוא? מהן ומי לשמים, אהוב הכתות משתי מי  ולרשעים ,

שאמר וכמו לכל, אחד שמקרה רואין שהן לפי  מאומה? להבחין  יודעין  אינן למה (ט,הדבר

ולטהור "כ) לטוב ולרע לצדיק אחד מקרה לכל כאשר יקרה הכל שלפעמים ולפי וגו'. "

או  אהבה אפילו לדעת יכולין אינן  הצדיק, כמקרה לרשע ויקרה הרשע, כמקרה לצדיק

כ  רחוקים שאינן ההבדלים  שאר שכן וכל הענין"שנאה, ויתר השנאה. מן האהבה כמרחק כ

השביעי  בחדר  ט')יתבאר ה."בעז (חלון

˙Ï‰˜]" יא] לחםט , לחכמים  לא  ""וגם פירוש לבם"לחכמים. אל החכמה חקי  שאספו , ֲִֵַָֻ

הי הכלל וכדברי כן, והמקרים"ונוהגים  הגזרות בענין לכל אחד שמקרה שהודיע אחרי  כי ב.

הטובות , בענין וכן  וכיוצא, ורעב ודם דבר והתחלואים המלחמות כמו השמים , מן  ֶֶהבאים

בם , הנטועות נפשם  ומכחות אדם בני ממעשה בטבע  הנמשכים בענינים  שגם עוד הודיע 

להמשך  הראויות  הפעולות  האלו והכחות  המדות מבעלי  ימנע שלפעמים  השמש  תחת ָָראה

אמר זה ועל יא)מהן . המרוץ "(ט, לקלים לא  כי השמש  תחת וראה בטבע"שבתי  ואם  .

" המרוצה. מהם תמנע  לפעמים  והגויה, הרגלים  מקלות  המרוצה לגבוריםנמשכת ולא

""המלחמה  ממנו. החלושים  מן  לבו ירך לפעמים ולהלחם, להתחזק הגבור בטבע  ואם  וגם,

לחם לחכמים ""לא מלת  זה לפירוש כי  בעליה, את  להעשיר החכמה מטבע ואם "חכמים,

כדרך  מלאכת-מעשה, וכל ובלימודיות  ישרים, במנהגים  החכמים כולל זה בפסוק הנכתב

ד) לו , החכמים"(שמות  כל שבארנוויבואו וכמו המשכן, מלאכת אצל הנכתב חלון " ב' (חדר

בביתב)"י  שמלה ואין  לחם  אין לפעמים הנה לבעליהן , ולחם  מחיה להמציא אלה כל ומטבע  .

" פרשתי  ולא לחםהחכמים . לחכמים אעפ ולא בם"" שתדבק ראוי והיה בחכמה, שנוהגים י

ב  השם  וכדרך"השגחת ה )ה, קיא, ליראיו "(תהלים נתן כבר "טרף כי  ויצמאו, ירעבו לפעמים  ,
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באמרֹו שלפניה, בפרשה זה ענין על ב)דבר ט, ול "(קהלת לצדיק אחד וכמו רשעמקרה וגו' "

בפסוק א)שבארנו והחכמים"(ט, הצדיקים  הנמשכיםאשר דברים על מדבר ועכשיו וגו'. "

" בעליהן. של והמעלות המדות  מן עושר בטבע  לנבונים  בספר "ולא  יתבאר נבונים מלת  ,

גנים" בעז מעין מעשה "" מלאכת  ובכל למודית חכמה בכל חדשות  הממציאים והם ה,

חכמה, בכל וידוע  לכל כמפורסם לבעליהן , מעשירות  ההמצאות ואלו הטבעיות. ובחכמות

חדש ומזור תחבושת  כשימציא הנבון הרופא כמו בו, ירויח וטוב נאות ענין  הממציא 

האומנים , וכל הבנאי וכן שירצה. כמו ברפואותיו ירויח המסוכנים , המומין בו לרפאות 

והאסטראנאמיא, ההנדסה במלאכת הכלים ולפעמים277ומתקני  בהמצאותיה. שיעשירו

" העם . מדלי הנבונים שיהיו חןיקרה ליודעים לא ""וגם מלת  על יודעים. בדברינו יתבאר " ַ

" בעז ידעשרש  שרמזנו "" וכמו הרבה, המדעות ציורי  בם שנגלו השלמה הדעת בעלי והן ה

הראשון ד')בבית חלון ד' אחריהם ,(חדר לבבו יט דבריהם  והשומע טוב, ושכל חן דבריהם  וכל

בעיני וללעג  לצחוק שיהיו יקרה ולפעמים  יחפצו. כאשר רצונם  וימלא  כעצתם, ויעשה

ׁש לפי  כדבריהם , יעשו ולא בעיניהם  עצתם  תטיב לא כולם"השומעים , את  יקרה ופגע "עת ֵֶ

יא) ב (ט, השם  כי חכמה, בארח והכל מדעתינו.". ונשגבת עליונה בחכמה עולמו מנהיג ה

˘ÈÂממדותיהם להמשך הראוים הענינים הנזכרים החשובים מאלו למנוע  הרבה עתים

וכדרך מועצותיהם. פרי  מהם וימנע  הדין, מדת בם  ויפגע  כה )הנכבדות, מד, משיב "(ישעיה

אחור  וגו',חכמים כ)" יב, לנאמנים"(איוב שפה  ימסיר בחדר ויתבאר וגו', בעז "" ועוד "א ה.

השמש תחת ולרשע לצדיק אחד שמקרה בלבד שלא  להודיע ומליצה, משל קהלת בדברי  יש 

או  הצדיק ביכלת יהיה שלא לפעמים  יקרה והכשרון  הצדק בענין גם אבל ולרע, לטוב

אמר זה ועל וכחכמתו, כצדקתו לעשות המעשים  הכשרון בעל או יא)החכם  לקלים"(ט, לא

אבות"המרוץ  במסכת ששנינו כמו יב). משנה ג , לראש"(פרק  קל הוי אומר ישמעאל ,"ר'

יפה, עקיבא278ופרשנוה ר' ששנה לפי  קצר. ברמז ארמוז יג )ופה משנה ג  שחוק "(אבות ,

לערוה  האדם את  מרגילין  ראש  ראש"וקלות שקלות  לפי לראש . קל הוי  ישמעאל ר' שנה ,

וכדרך ראש , כבד היפך וזה וזמה, שחוק בעניני המחשבות הרגל כג )הוא  י, כשחוק "(משלי

זמה  עשות  ורוחו "לכסיל עליהן  מחשבותיו תרבינה מגונה, ענין ישמע או שיראה ומיד .

על  לעבור מרגיל וזה כאלה, מחשבות לחשוב ומורגל במחשבתו קל הוא כי  מהן, מלא

שישמע מיד ובחכמה, ה' ביראת  טהורות מחשבות לחשוב המורגל החכם זה ונגד העריות.

שראשו  הכסיל, כן ולא וכבוד. יראה וימלא  לבבו מחשבות  תרבינה חכמה, דבר יראה או

בהן . הרגל לו שאין לפי  וחכמה, יראה דברי  בשמעו כבד

ÏÚÂשם שנינו ה )זה אביך "(אבות, רצון לעשות  וכו' כנשר קל הוי אמר תימא בן

כנשר "שבשמים לשמים , עד וחכמה ה' ביראת  לבבך מחשבות להגביה לך נקל יהיה כלומר ,

הכוכבים277. מהלך  ידיעת חכמת

.278221-222 עמ' תשס"ג , מהד' לבנון, יין
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משנתו  חתם כן ובעבור מגונים . ובדברים  בעברות  הראש קל שתהיה לא השמים, יעוף

שבשמים" אביך רצון ""לעשות  מלת  לפרש רמז בדרך ואפשר ישמעאל לראש. ר' שבדברי  "

תיבות: ראשי כצבי ,˘ביך‡צון ¯עשות Ïשהוא רץ וכן תימא. בן ששנה וכדרך בשמים ,

ג  העבודה "הוא  לענין כצבי ורץ הלב, מחשבות  על הוא כנשר קל אלא המרוץ. קלות כ

קהלת אמר שתיהן  ועל המצוֹות. יא)ומעשה המרוץ "(ט, לקלים  לא  יקרה "כי שלפעמים  ,

והתורה, המצוה בדרך לרוץ ברגליהם  והקלים הטהורות  המחשבות  בעלי  לראש, שהקלים

וכדרך  כמנהגם, לטוב ולרוץ לחשוב יכלו ולא ורגליהם, מחשבותיהם עליהם  תכבדנה

המשורר לב)שאמר קיט, לבי"(תהלים תרחיב כי ארוץ מצותיך יש"דרך נחמד ופירוש  .

" עוד ואמר מקומו. כאן שאין  אלא  זה, המלחמה במקרא לגבורים  שנינו "ולא זה וכנגד ,

שהו  הלב, יצר כבישת על וזה כארי, הגדולה.וגבור המלחמה ואומץ 279א גבורה וצריך

הראשון בבית  שבארנו וכמו הזאת , הקשה במלחמה ג ')להתגבר חלון ה ' ששנינו (חדר וכמו .

ד) יצרו "(אבות , את  הכובש  גבור? אנשי"איזהו מעולם  אשר שהגבורים  לפעמים  ויקרה .

שעה  לפי וילכדו גבורתם , להם תעמוד לא הלב, יצר את  שנצחו הגמורים הצדיקים שם ,

" עוד ואמר היצר. לחםברשת  לחכמים  לא הראשון "וגם בבית שבארנו וכמו חלון , ה ' (חדר

לפעמיםו') ויקרה תנובה. ולכל ללחם  החכמה דרכי  המשילו הקדש וכתבי  שהנביאים  ,

ויתעלם ההלכה, משפט ממנו שישאלו לנפשו, הרבות  השמועות  שאסף הגדול שהחכם

" עוד ואמר בהלכה. שיטעה או להשיב, ידע  ולא  הנכון  הדרך עושר ממנו לנבונים  ,"ולא

וכמו  התבונות , המקובץ הנבון  שיגיד היקרים  והדברים ההמצאות לרוב משל עושר ומלת 

" בספר גניםשיתבאר בעז מעין  יוכלו "" ולא  שפתותיהם הנבונים שיאטמו לפעמים  ויקרה ה.

" עוד ואמר תבונתם . דרכי  שעה לפי  מהם בהתעלם דבר חןלפרש  ליודעים  לא וכבר "וגם . ָָ

" פירוש  ""יודעיםבארנו בעלי  זה ובכלל אלהים, "דעת  וכדרך תמצא " אלהים שהוא "ודעת ,

העליונה, הנפלאה דבר,280המעלה בעבור וכשישתדלו ה'. בסוד העומדים הרוח אנשי 

וכדרך ושרים , ממלך דבר כשיבקשו הן  לשמים, כשיתפללו הן  חן, דבריהם ג ,ימצאו (משלי

ואדם"ד) אלהים בעיני טוב ושכל חן  בעיני"ּומצא  לא  חן ימצאו שלא  לפעמים  ויקרה . ְָ

הטעם ואמר כחפצם. יעשה שלא אדם בעיני ולא שאלתם , ימלא ולא הוא ברוך המקום 

ש כולם"לפי את  יקרה ופגע יא)"עת  ט, מדת(קהלת  בו יפגע שלא ינצל לא  מהם אחד גם .

הדברים אלה לכל ויש דעתינו. משקול הנשגבת  העליונה חכמתו בסוד והכל שעה. לפי הדין 

שטים במעשה משה אדוננו כמו הנביאים, ובספרי  בתורה רבות  וראיות נאמנים יסודות

ע ופנחס הלכה, ממנו הלכה "נעלמה ונזכר מעשה ראה פוגעין"281ה קנאין ארמית הבועל

""בו  וזהו לחם. לחכמים לארץ,"לא  ליכנס שהתפלל בתפלתו חן האלהים איש  מצא  לא וכן .

" חןוזהו ליודעים  עיקר "ולא כי  במדרשים, להאריך באתי  לא אבל בזה. כיוצא  כל וכן .

" תאר  לפרש  והבן .חכמיםהכונה בכתוב, הנזכר "

ה 279. פרק  המעשה, יחוד שער  הלבבות, חובות

ג280. חלק סוף  המדות", ב"ספר  רבינו  שביאר  כמו

א 281. פב, סנהדרין
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ו חלון 

˙Ï‰˜]" יג-טו] בה ט , ומצא וגו' מעט  בה ואנשים קטנה עיר וגו' חכמה ראיתי  זה ְָָגם

וגו' בחכמתו העיר את הוא ומלט חכם מסכן  ""איש  פירוש החכמה "חכם. חקי  שאסף , ֵָָֻ

הי הכלל וכדברי בחכמה, ונוהג השמש ,"לנפשו תחת  לכל אחד מקרה כי  שהודיע אחרי ב.

כן ושעל הכסילים, מן  החכמים ויתרון  והּסכלות , החכמה שבין ההבדל יראה לא  ולכן

תחת חכמה שראה ואמר חזר החכמה; על וטוענין החכמים  עם  לריב נצבים  הכסילים 

החכמה  יתרון  תראה שממנו השמש , תחת  יקרה אשר ענין על בלבו שּתר כלומר ָהשמש.

" שראה? הדבר הוא  ומה בדרכיה. ונוהג חכמה מצא  אדם  ושאשרי קטנה ותפארתה, "עיר

" להכבש, מעט ונוחה בה גדול ואנשים  מלך עליה ובא המצור, מן העיר להציל היכולים  "

עליה  ובנה אותה. הצורר הצר מפני ובא יוצא עוד שאין אותה, וסבב רב, ועם חיל ועמו

העיר  נכבשה כי ספק ואין  ולהסירם . לשחתם יכולים  העיר יושבי  שאין  גדולים , מצודים 

עזותם בעבור בחרב, לנפול ראויין  היו העיר יושבי  וכל עליה, שצר הגדול המלך ביד ונפלה

אל  כבואו שהמלך אלא  שסבבה. גדול מלך עם קטנה ועיר מעט  מתי  שנלחמו ערפם וקשה

במשפט  דבריו המכלכל וחכם , מסכן  איש העיר אנשי בתוך מצא בו, בערה וחמתו העיר

את השחית  לבלתי פניו וחלה המלך לב על ודבר אלהים, ביראת  מושל צדיק החכמה,

וקודם ממות . נפשם למלט  העיר יושבי  על רחם  חכמתו, דברי  את  כשמעו והמלך יושביה.

את לבזות  ההמון מנהג כן כי  ההוא, המסכן האיש את  זכר לא  אדם  הזה, הדבר שנהיה

להם עמדה החכמה כי הדבר נגלה ועתה במסכנות . בהיותם  חכמתם ודברי החכמים 

אמר זה ועל מאד. במאד החכמה טובה כי ראינו וראה טז)להצילם. טובה "(ט, אני ואמרתי 

נשמעים אינם  ודבריו בזויה המסכן וחכמת  מגבורה לזה "חכמה ודומה אמת, הפירוש  וזה .

משלי  בספר יד)כתוב יכפרנה "(טז , חכם  ואיש מות , מלאכי מלך הכלל "חמת  על ונשען  .

" תאר שכל החכמה.חכםשהנחנו כפי במנהגיו הנוהג על סתם מסכן" איש  לפרש תוכל ולא 

וע מעשה, מלאכת  ובכל ובמלחמות בתחבולות גבורותיו "וחכם  כלי ומעשה תחבולותיו י

" אמר זה ושעל הגדול, המלך מן  נכבשה שלא העיר את  מגבורה הציל חכמה לפי"טובה ,

" אמר שהרי  אנשיה. בגבורות ולא בתחבולות  בה שנצלה כי"ומצא העיר שנכבשה למדנו ,

נצלה  לא  כן  ואם וחכם . המסכן  זה מצא העיר ובתוך העיר, אל ובא יסודותיה הרס המלך

" לשון ועוד ועוד המלטה בתחבולות. העיר. על ולא  נפשות, על לבד נופל המקרא בכל "

" אמר איך מדבר, מלחמה ומלומד תחבולות  מבעל בזויה אם  המסכן וחכמות"וחכמת ?

המלחמה  מנהגי היודעים  כאלו אנשים  יבקשו הממלכות ובכל לההמון, בזויות  אינן  כאלו

שפרשנו. כמו העיקר כי בעיניך הראית  ְֵָָותחבולותיה.

˙Ï‰˜]" יג] עוד ד, להזהר ידע לא אשר וכסיל זקן  ממלך וחכם  מסכן ילד פירוש"טוב . ְָָ

היוחכם" הכלל וכדברי  כן , ונוהג החכמה חקי שיודע  מסכן"" זקן, נגד ילד הזכיר והנה ב. ֵֻ

ונוהג  החכמה חקי  שלמד חכם , בהיותו המסכן  הילד כי  והודיע כסיל. נגד וחכם מלך, ֵֻנגד

אעפ  המלך מן  הרבה טוב בחכמה, חילו,"בילדותו ברוב המלך כי כסיל. בהיותו זקן, שהוא  י 
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תגדל  ובמה ההנהגה, דרכי לו שנתבררו הראוי  ומן  רבות נסיונות  בימיו שראה זקנתו ועם 

וכדרך והמדינה, העם  ז)הצלחת  לב, חכמה "(איוב יודיעו שנים  ורוב ידברו, ימים  ."אמרתי

ועצתו  חיל, ברוב נושע  המלך אין כי  החכמה, מן  ונלוז כסיל בהיותו יועיל לא  זה כל הנה

כי  לו. תעמודנה לא  ועשרו וגבורתו תצלח, יח)לא  לג, יראיו "(תהלים אל ה' להולכיםעין "

ע הטובה ההנהגה מן  כי להשכילו "בחכמה. עליו הוא ברוך השם  השגחת  נמשכת  החכמה פ

המלך  מן  טוב הילד זה כי והחליט רבות. פעמים שבארנו וכמו ובמעשיו, בעצתו ולהצליחו

ואעפ  עתה "הכסיל. הוא ואם  הששי, הכלל וכדברי  אדם , כל ביד מסורה ההנהגה שחכמת  י

הכ  הכלל וכדברי ויחכם , חדשה ורוח  חדש  לב לו יעשה אולי  והכ "כסיל, בהיותו "ג הנה ו.

ערמות מלאים ובינתו ושכלו משובשת  ודעתו הרעים, מנהגיו נשתרשו כבר בכסילות  זקן

שציוריו  בעבור וכן החכמה. חקי לנפשו לאסוף לו אפשר שאי  וכמעט הבל, ודברי  ֵֻרעות 

הלב  מן  ולהעבירם  עליהן למשול לו אפשר אי כמעט  זקנה, עד גם בלבו מׁשלּו ְָהרעים

" אמר זה ועל הטובים. הציורים  עוד ולצייר להזהר יוכל לא  ממנו "אשר טוב ודאי כלומר ,

ומרעתו. מאולתו הכסיל המלך זה שישוב תקוה אין ממש  כי  והחכם, המסכן הילד זה

אבות במסכת  שנינו לזה כ)ובדומה משנה ד, לדיו "(פרק  דומה? הוא למה זקן תורה הלומד

מחוק  נייר על דברי"כתובה של אסופות  עתה עד עליו שהצטיירו הזקן  לב לוח  כלומר .

חדשות , עליו וכותב וחוזר הנייר שעל מכתב למוחק דומה הלב, מן להעבירם כשרוצה הבל,

שם ששנינו מה ועל המחוק. הראשון  המכתב ביניהן התנוצץ בעבור להקרא נוחין  שאינן

ד) מגתו "(אבות  יין ושותה כהות ענבים  לאוכל דומה? הוא  למה הילד מן תורה ,"הלומד

הקדוש  רבינו שנה ובחכמתו. הילד בשכל טעם שאין אלא "(שם)לפי בקנקן  תסתכל אל

בו  אין חדש שאפילו ישן קנקן ויש  ישן , מלא חדש קנקן  יש  בו, שיש  פליג "במה ולא  .

ששכל  הדבר אמת  כי הודיע  אלא  מחלוקת. דברי  אבות בפרקי שאין קמייתא , אמתניתין 

לפעמים אבל צרכו. כל מבושל שאינו הפרי כמו הוא הרי  הטבעי , מצבו על נשאר אם  הילד

הכ  הכלל וכדברי  ממרומים, האלהי לעזר זוכה ובחכמתו בצדקתו הרוח "הילד עליו וכנוח  ד.

חדש לקנקן  דומה ואז ותבינהו, תלמדהו ה' רוח  כי וטעמיהן , ההלכות ויבין ישכיל הטוב

ה  כי ישן , יין ממרומיםיין"מלא הזה הילד ויין הספר. בפתיחת שבארנו כמו לבינה, משל "

ראוי ואז הימנו, נוחה זקנים  דעת שאפילו ישן ליין ודומה האלהי, האור הוא  לו, באה

ר  וכענין  מפיו. וחכמה תורה ילמדו הזקנים  בן"שאפילו בהיותו לנשיא שהוקם  עזריה בן א 

שנים ."י י282ח  בן  יוסף הראשונים חכם"ובדורות והיה נבואה של חלום  ראה כבר שנה ז

ז  אונקלוס  שתרגם  וכמו ג )ל"גדול, לז, לו "(בראשית  הוא  זקונים  בן  ""כי ליה , הוא חכים ."בר

ב)וכענין לב, חכמה "(קידושין שקנה זה אלא זקן  הראשון"אין  בבית  וכמבואר חלון , י' (חדר

ידברו ט)"י  עד הוחיל כן  ובעבור בימים  צעיר שהיה ברכאל בן  אליהוא ענה לזה ודומה .

אמר מתוקן, דבר אתם שאין וכשראה ממנו. ז-ח)הזקנים  לב, וגו'"(איוב ידברו ימים  אמרתי 

תבינם שדי ונשמת  באנוש היא  רוח יותר "אכן  והתבונה החכמה נמצאת לפעמים כלומר .

א 282. כח, ברכות
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" ממרומים, להעזר צדקתם ברוח  כשזכו שדיבילדים, הבינה ונשמת  הטובה ורוחו "

בזה. הארכתי  אבות  למסכת ובפרושי  מאד, יקר הזה והענין  "283והשכילם. בספר רוח גם

בדבריו.284."חן קהלת  כיון  הזה הענין  ואל באתי, הכתובים לפרש פה אבל

ÂÓÎÂבאמרו שלאחריו בפסוק יד)שפירש ד, גם"(קהלת  כי למלוך יצא  הסורים מבית כי

רש נולד הצדיק "במלכותו ביוסף כן  מצינו כלומר הראשון . הפסוק על ראיה הזה הפסוק .

ובחכמתו  ובצדקתו הסהר; לבית  וירד יוסף, נמכר לעבד כי  ודל ומסכן  בשנים, ילד שהיה

עליו  והיה בו דבקה השם  השגחת היתה כי בתורה. כמפורש  למלוך, האסורים  מבית יצא 

וכמבואר כמוהו, וחכם נבון  שאין הודו וזקניו שפרעה עד ממרומים , נאצל א'אור (בחדר

א') ושאר חלון מצרים  כל את בחכמתו ּומלט  ונגיד, מלך שמתהו החכמה כי  ראינו ראה .ִֵ

לו  תעמוד שלא וכסיל, זקן במלך ראינו ולהיפך ומלך. עשיר ונעשה ברעב, ממות הארצות

" כי  וזקנותו. רשמלכותו נולד במלכותו ומחסור,"גם  ריש  נולד מלכותו ארץ בכל כלומר ,

ולשון מלכם. עם יושביה כל הוריש בארץ שגברה הרעב לחץ כי  לחם, בה יאכלו ובמסכנות 

ואמר הרעב, אצל בתורה נכתב יא)זה מח, לך "(בראשית  אשר וכל וביתך אתה ּתורׁש ."פן ִֵָ

וזה  בחכמתו. הארץ את  המסכן  ילד הציל כי  לולי רש , נולד היה הכסיל מלך במלכות והנה

ידע לא  כי  יחכם , לא  הזקן הכסיל כי  כסיל. בהיותו הזקן  ממלך טוב המסכן  הילד כי  ראיה

יעלה  שבחכמתו אפשר וחכם המסכן  והילד לו. תעמודנה לא ומלכותו ועושרו עוד, להזהר

והראב  וימלוך. ז "לגדולה ""ע  ענין פירש  להזהר ל ידע  לא  והזקן  חכמה, יוסיף יום  שכל ילד,

בבית שיהיה ואפילו מלך, חכם  שהוא  הילד שיהיה ויתכן בכסילות. שזקן בעבור עוד

יצא  איך תתמה אל שלמה ואמר לאדון . שמתהו שחכמתו יוסף כמו הילד וזה האסורים .

אמי מבטן  יצאתי ערום כענין רש, נולד מלך שהוא  הזקן  גם כי  להפך, מדבר עכ החכם ד.""

מבארת והתורה נתמה? ולמה רחוק, שהוא  רש  נולד על שפירש מה זולתי  נכונים , ודבריו

ורש הקדש . ברוח  פרעה חלום שפתר לפי  מלך, נעשה ז "איך ""י פירש  הוא ל והגון  כשר

כמדת החכמים אצל עצמו מקטין  השררה, ממנהג  נהפך הוא במלכותו גם  כי  שימלוך,

ע הוא, הוה ולשון 'נעשה', כמו ו'נולד' ז "הרשים. לדבריהם ואף ""כ. תאר יתפרש  "חכםל

ב  השם  השגחת  כן  שבעבור וצדק, חכמה בדרכי הנוהג על פה להקטין"הניכר וכן בו. דבקה ה

הכתובים . בכוונת ישר אנחנו שפרשנו ומה היא. חכמה מדת  מאחיו לבבו רום  לבלתי  עצמו

ז  חלון

˙Ï‰˜]" יז] בכסיליםט, מושל מזעקת נשמעים בנחת  חכמים  ""דברי  פירוש "חכמים. ֲִָ

הי הכלל וכדברי ובמישרים , בצדק הנוהגים החכמה את"בעלי שבח קהלת  כי ודע  ב.

מגבורה, טובה שהחכמה תחילה ואמר הדברים . כל על מעלתה והודיע  זו, בפרשה החכמה

הם אם  חכמים  לדברי  ישמעו לא  שההמון אלא בחכמה, העיר שנמלטה ראינו ראה כי

.283333-335 עמ' תשס"ג מהד' כ, משנה ד פרק  לבנון, יין

.28471 עמ' ט , פסקא ד פרשה שלמה, חכמת
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בה  כי  כחה, רב מה לחכמה שניה מעלה הודיע  ועתה ששי. בחלון שמבואר וכמו עניים,

החכמים דברי  ישמעו חכמה, המבקשים  אלהים יראי  רואים  שאנו ימלוכו, מלכים

אעפ  עליהם , רבם ומורא כמצותם . ויעשו בנפשם , האסופה החכמה כפי  חקים י"המחוקקים 

ועל  טובה לנפש  ומתוקה ערבה החכמה כי אות  וזה לחכמים, בנחת  מדברים שהחכמים

והולכים החכמה מן הנלוזים הכסילים  כי  הדברים, בשאר כן תמצא  ולא  שומעת . אזן 

שכלו  כפי ומשפטים חקים אותם  המצוה עליהם, המושל למצות ישמעו לא לבם, ְֶַַבשרירות

ואעפ  חפצם"ובינתו. זאת בכל עליהם, ויגזים רם  בקול יצעק גם עבדיו, והם  מלכם  שהוא  י 

שיערבו  טוב ושכל חן וחקֹותיהם  אדם  בני במצות שאין לפי  וחקֹותיו, מצותיו על ֻֻלעבור

בעצם טובה לבדה החכמה כי אות וזה ולעבור. למרוד עת  כל יחשבו ולכן השומע  לנפש 

ומעלתה, ערכה ידעו שלא  בעבור היא  הכסילים, אצל בזויה היא ואם  אלהי. ענין בה ויש 

ע משה אדוננו והנה והּסכלות . התאוה בנפשם  ישראל,"והתגברו את להוכיח כשהחל ה

ב)פתח לב, עלי"(דברים  וכרביבים  דשא  עלי  כשעירים  אמרתי  כטל תזל לקחי כמטר יערף

ראב "עשב  פירש ויפה ז ". ""ע  כטל ל דבריו שיהיו משה כיהתפלל ריקם ישובו שלא  וכמטר

כתוב כן  כי הארץ, את הרוו י)אם נה, השומעים ,(ישעיה בלבות  דבריו שיכנסו והטעם  .

ולהצמיחה  להולידה הארץ על הגשם  עכמעשה האלהים"" מאת  שהחכמה בעבור כי כ.

חכמת אלא זה ואין  בדרכיה, וילך חקֹותיה ויקבל השומע, נפש תרוה ונאמנה, ֻעליונה

המצום בכסילים המושל זעקת זה וכנגד כן . תעשה ואל כן , עשה תצוה שהיא ְֵַַההנהגה,

הרמת בלי ומדבר מושל, שאיננו חכם מפי  היוצאים והדברים  מדבר. להמנע או דבר לעשות

ואעפ  בכסילים המושל מזעקת בחכמה, לחפצים  יותר נשמעים  וזעקה, מלכם ."קול שהוא  י

ז "וראב  ש"ע  פירש שישמעו "ל עת יש בזויה, המסכן חכמת ואם  אחת. עת  על מדבר אינו

המלך  מדברי  יותר עדבריו שפרשנו."" דרך ועל נכונים ודבריו כ.

˙Ï‰˜]" ה] כסיליםז, שיר שומע  מאיש  חכם גערת  לשמוע  ""טוב פירוש  שלמד חכם. " ָָ

הי הכלל וכדברי  כן  ונוהג ""חכמה במלת הפירוש . וכך נגינה טוב ב. הטעמים  בעל ׂשם  "ָ

" מלת  על וכן  ""מאישמפסקת, נכתב ולא כסילים, שיר המטה "משמוע האיש טוב והכונה .

מאיש הגערה, טעם לדעת הענינים ענין -מן על בו הגוער החכם גערת ולהבין  לשמוע אזן 

ואעפ  הכסילים. שיר ומבין ובמ ׁשלים"שומע קצרות במליצות  רבות כונות כולל שהשיר ָי 

והגערה  בטבע . בינה בעל שהוא אות  עניניהם  והמבין הידועים . השירים  וכדרכי צחים ,

רחבה. בינה כך כל בו שאין  אות וטעמה, טיבה להתבונן יצריך הגערה ושומע  הנפש , תבהל

שהיא  בחכמה חפצה שנפשו אות החכם, בגערת שהמתבונן  לפי  מזה, זה טוב זאת  בכל

רשע כסל רצוף תוכם  הכסילים  ושירי ומאבדון . משחת נפשו תציל והגערה ֶעליונה,

" מלת הנחת  שאין  רבות פעמים בארנו וכבר הנפש . את המשחיתים  על כסיל והוללות  "

בכח  ויש  החכמה. מדרך נלוז הוא אם והשכל, הבינה בעל על גם הונח  אבל והטפש , הפתי 

ובפסוק  והוללות . הבל שיסודתן  אלא  עמוקות, כונות הצחים בשירים לשיר הכסיל

ואמר דבריו באר ו)שלאחריו הבל "(ז , זה גם הכסיל, שחוק כן הסיר תחת  הסירים קול ."כי
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קוצים הם והסירים הבשר. סיר שתחת הסירים  לקול הכסילים שירי המשיל פירש ,

ז  קדמונינו שאמרו וכמו קול, נותנים באש יבערו ואם המדרש)"(רש ל"פחותים  בשם  שם .י

קולם ונתינת  באש, נשחתים  עצמו העת  ובאותו קול, נותנים הסירים שאלו כמו והנה

הכסילים הן  הזאת כדוגמא  לדשן; נשרפים  הם  הבשר בשול שבעבור הבשר סיר תחת

מלאים הם כי בשיריהם , נפשותם משחיתים עצמו העת ובאותו בשיריהם , קול הנותנים

על  ענינם  וכל היין . שתות  ועל הזמה על העשוים  עגבים שירי וכדרכי והוללות , ֶרשע 

כי  יט)השחוק, י, לחם"(קהלת  עושים  בייןלשחוק לבם וכטוב היין . ומשתה בם285" בוער

הדברים כל כמו הבל, זה וגם  והוללות . תועבות  כוללים  נבלה בשירי  פיהם  וממלאים  היצר

והבן . בם , יתרון  שאין  השמש שתחת

ח  חלון

˙Ï‰˜]" ה] חכםח, לב ידע  ומשפט  ועת  רע, דבר ידע לא  מצוה ""שומר פירוש "חכם.

הי הכלל וכדברי בחכמה, ונוהג העליונה החכמה חקי ו "שאסף חכם"ב. האישלב הוא  " ֵֻ

הכ  הכלל וכדברי ממרומים , האלהי לעזר בצדקתו שזכה שבחכמים  והודיע"המופלא  ז.

כדרך  העשייה, ואחריה בלב היא והשמירה המצוֹות . משמירת  נמשך רע דבר שאין קהלת

יח) קג, לעשותם"(תהלים  פקודיו שע"ולזוכרי  ולא ". ההיא במצוה דבק הגמורה השמירה י

וכמו זמן , בשום  עליה ו)יעבור ד, ועשיתם"(דברים  תגיענו "ושמרתם  לא כן הנזהר והנה .

ע ב "רע השם  השגחת כי  המצוה, מצות"י  ששומר משל דרך על המצוה. בשומרי דבקה ה

ע רע תגיענו לא לקיימה, בלבו אעפ "שבת  השבת , שמירת לעשות"י השלטון עליו שיצוה י

ב  השם יהפוך המצוה, לקיים בלבו כשיגמור מלאכתו. עליו "בו לטובה השלטון מחשבת ה

עשה  לא  כי דע יכשל, המצוה שומר לפעמים  תראה ואם  דבר. בכל וכן בו, אפו יחר ולא 

על  וכמשפטה. בעתה לעשותה העושה צריך אבל המצוה, בעשיית די  אין כי כהוגן , המצוה

בנהר, טובע אדם  ראה המת , ללות שהלך העת  ובאותו המת הלוית  מצות  ששומר משל דרך

עושה  אם  וכן  שיכשל. להיות  יוכל הלויה, מצוה לעשות לדרכו שהלך בעבור הצילו ולא 

סלעים מאה בידו ויש צדקה, מצות  שמקיים  משל דרך על החכמה. במשפט  שלא  המצוה

רבים עניים שם והיו ומנורה, וכסא  שלחן  בו לקנות אחד לעני  הכל ונתן לעניים, לתתם

אעפ  ויחפים . ערומים  ובצמא  ברעב החכמה."עטופים  כמשפט שלא  היתה מצוה, שעשה י 

הדרך  ותורה הנפשיות, הכחות  כלל על חקֹותיה חוקקת  שהחכמה הכ' בכלל שבארנו ֶֻוכמו

לזה  צריך כי  אדם , כל ביד אינו וכמשפטו בעתו דבר כל לעשות  ואולם בהן. ישתמש איך

לחכם-לב  ישאל ומשפט , עת  יודע שאינו ומי  שבארנו. וכמו ממרומים , אלהי  ועזר חכמת-לב

הראשון  בבית שבארנו וכמו המעשה, משפט את לו ג ')ויגיד חלון ו' ו (חדר אמר זה ועל עת".

חכם לב ידע אפשר "ומשפט  ממנו הפחות  אבל דבר. לכל ומשפט  עת לתת יודע  הוא  .

המצוה. בקיום נכשל ולכן ומשפט , עת ממנו שנעלם 

י285. א, אסתר ע"פ מליצה
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¯Ó‡Âשלאחריו ו)בפסוק ח, ומשפט "(קהלת  עת  יש  חפץ לכל ""כי ומלת  חקיחפץ . על "ֵֻ

כמו העליונה, י)החכמה יב, חפץ "(שם דברי למצוא  קהלת  ראב "בקש  פירש ושם  ז ". ל "ע 

העליונה " החכמה היא חפץ, עדברי  יש"" החכמה מחקֹות חק לכל זה במקום  יתפרש וכן  ֻכ.

ואז  כהלכתה המצוה יעשה לא  ממנו, זה שנעלם ומי  בחכמה. קצוב ידוע ומשפט ידוע, עת 

עוד ואמר שיכשל. ו)אפשר ח, עליו "(שם  רבה האדם רעת  רע"כי האדם לב יצר כלומר ,

וכדרך רבה. האדם  רעת  ולכן  ה )מאד, ו , יצר "(בראשית וכל וגו' האדם  רעת  רבה כי  יי ' וירא

היום כל רע רק לבו חושב "מחשבות  היה שבלבו אפשר נכשל, מצוה שומר ראית אם  ולכן  .

בתלמוד שאמרו וכדרך הלב. מחשבות אחרי  הולך והכל בליעל, ודבר ב)רע לט, על (קידושין

" אלא זה? של ימיו אריכות  היכן ומת . ונפל גוזלות' לי והבא  'עלה אביו לו שאמר למעןמי ֲֵ

ימיך  בעיאריכון מהרהר ודלמא  ושאלו ארוך. שכלו לעולם """ דכתיב הוי ? תפושז למען 

בלבם ישראל בית [עאת שאמרתי "" הדבר על תתמה אל קהלת אמר זה וכנגד (קהלתכ].

ה ) רע"ח, דבר ידע  לא מצוה שדעת"שומר לפי מצוה. לשומר רע  יקרה לפעמים רואין  ואנו ,

עוד ואמר מקולקלים. לבו שמחשבות ואפשר רע , לבו מחשבות  ויצר ז)האדם  ח, כי"(קהלת

לו? יגיד מי יהיה כאשר כי שיהיה מה יודע עוד "איננו כלומר הענין , אל לסמכו אפשר .

וכדברי ארוך, שכולו לעולם  הצפון טוב רב לקבל כדי המצוה שומר נכשל שלכן אפשר

ז  הראשון "רבותינו בבית  טעם בדברי שבארנו וכמו שהזכרנו, בסוגיא א')ל חלון שמיני .(חדר

דרך  על ידע  ואפילו טוב. שכולו ולעולם המות  אחרי  יהיה מה יודע ומי בחכמה, זה וגם 

לו  יגיד מי  לא 286כלל, מצוה ששומר אמת היסוד זה כל ואם הדברים . פרטי  יהיה כאשר

" מקרא ואולי חפצים . מכל חכמה טובה כי  בעצם , רע  דבר יודעידע  איננו לענין"כי  נמשך ,

בעז  אחר במקום ויתבאר זצ"שלאחריו, המקרא  מפרשי כן פרשו ולא  לי, נראה כך ל."ה.

˙Ï‰˜]" א ] ישנא ח , פניו ועוז פניו תאיר אדם חכמת  דבר. פשר יודע ומי  ּכהחכם ."מי  ְֶָָ

" ה כהחכםפירש שהוסיף ובעבור ובחכמה. בצדק ונוהג החכמה חקי שאסף הידיעה,"" א  ֵֻ

הכלל  וכדברי ממרומים הנאצל לאור שזכה חכם  לב, חכם  שבחכמים, המופלג על רומז

שאמר"הכ  וכמו בחכמה! נוהג  ישר איש  למצוא יקר מה תחלה הזכיר הענין, וכך ז,ז. (שם 

מצאתי"כח) מאלף אחד אמר"אדם  כך אחר כט). עשה "(ז , אשר מצאתי זה ראה לבד

רבים חשבונות בקשו והמה ישר האדם את  הראשון"האלהים  בבית אמרנו וכבר ב'. (חדר

ה ') "חלון ב ישר שמלת השם  והנה הבינה. על הניחו בינה "" כח בה ונטע האדם נפש תקן ה

בטבעם מצטיירים  בהיותם  בנפש  הנטועות  שהכחות אלא  במישרים , בהן ללכת ְְֵַוהׂשּכל

הי הכלל וכדברי רע  והשכל "בדרך הבינה כחות עמהם יעוררו בנפש, מושלים  בהיותם  לכן  ז.

הי הכלל וכדברי  רעתם , חפץ וילכו "להשלים  והבינה השכל החיל אנשי יעותו ואז ח ;

הנפשיות הכחות תחלה ולהכריח בחכמה, ללכת הכל יסוד ולכן עקלקלות . ארחות

ושכלו  בינתו בכח להשתמש  יוכל אז כן, יעשה ואם הכ'. הכלל וכדברי בחכמה, שיצטיירו

לפי אלא ומישרים. משפט  צדק הכל החכמה, בדרכי ישכיל החכמה, פי על יבין במישרים,

יהיה 286. איך המלים : כאן  שחסרות אפשר
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הכ  הכלל וכדברי  חכמה, בדרך הכחות ולצייר יצרם  לכבוש האדם בני  על לכן"שקשה א,

" קהלת  וכמאמר מעטים , עלייה מצאתיבני  מאלף אדם  בתבו "אדם  שמצא אמר זה ונגד נתו .

ב  השם בעצמותן"כי ישרים  בנפשו הנטועים והשכל הבינה כי  ישר, האדם  את  עשה ה

בקשו  הזונה, לבם יצר אחר שנוטים לפי  אדם  שבני אלא  כחם , כפי  האמת  ומשיגים 

השיגום יתברך, הכל מאדון  החקוקה החכמה מן  בנטותם כי  דבר. בכל רבים חשבונות 

ומנהג  מנהג  בכל והמבוכות ו 287הספקות וענין . ענין  רבים"ובכל חשבונות  אומר "בקשו זה ,

חכמה. של לדרך קובע איש רוח  על העולה וככל בידו, אחד כל תורת כה, אומר וזה כה

בינת בכח אין כי  עקלקלות, והכל החכמה, בעניני אלו עם אלו יתווכחו הכסילים  והמון 

" קרא  זה וכל הט '. הכלל וכדברי  חכמה, חקי לחוקק רביםהאדם מחשבות"חשבונות  שהן  , ֵֻ

בתחלתו  הנה בחכמה, ונוהג  יצרו על המתגבר גם  ואולם וחשבון. דעת למצוא אדם בני 

דבר  שבכל הישר הדרך יבין  לא  הוא  גם  ממרומים, הנאצל ולאור לב לחכמת יזכה טרם 

" על זה בחלון  שבארנו וכדרך חכםודבר, לב ידע  ומשפט לבדו "עת  שבחכמים המופלא  כי .

מדה  ובאיזו כך, ומתי כך האדם  ינהג  מתי ויבין הדברים, לפשר יודע  הוא  הלבב, חכם  והוא 

" אמר זה ועל וכח. כח  בכל ישתמש כהחכם ?ומשקל המופלא "מי לאיש דומה זה מי  כלומר ,

זה, יודע לבדו המופלא החכם  למה הטעם  ואמר דבר? פשר כמוהו יודע  ומי שבחכמים,

החכמה  שתהיה תחלה שצריך לפי  ושכל? בינה בעל בטבעו והוא בחכמה הנוהג  אמר ולא 

" ענין  שהוא  בחכמה, בטבעו נוהג  שהלב שני  טבע וכמו הלב בלב, הכ "חכם הכלל וכדברי  ז.",

טבעו. נגד להתאמץ עוד צריך ואינו בחכמה, נוהג  שבטבעו לפי  אדם , חכמת נקראת ואז

פניו, תאיר חכמתו הנה זה, מצב על שהוא  המאיר 288ומי  הנאצל אור בו יש כבר כלומר

" מלת כי נפשו, הראשון פניו פני  בבית נכון על שבארנו וכמו הנפש, פני על חלון " ו' (חדר

ט') חלון ח' וחדר ""ועח'; וכן ושכלו. בבינתו דבר כל לפשר יוכל כן פניו י הכחותעוז אומץ "

ישנא  אליו שזכה בא ֹור ועקלקלים, רעים  לענינים  בטבעיהם המתאוים  הנפש, הנטועות 

שבנפשו  המאור כי הכל, על יתגבר אליו שזכה בעוז כי עוד. עליו יתגבר ולא  הזה העוז

יגמור  ה' שלו את  עשה האדם  אם כי  רעה. פעולה יפעל ולא היצר וענן החשך, על יכסה

כ  וכלל הנזכר הכלל וכדברי הזאת ,"בעדו, הנפלאה למתנה הזוכים הם שמעטים ולפי ח.

" כן מצאתיעל  מאלף אחד והבן ."אדם  ,

ט  חלון

˙Ï‰˜]" ד] משתה ז, בבית כסילים  ולב אבל, בבית  חכמים ""לב פירוש "חכמים. ֲִָ

הי הכלל וכדברי ובחכמה, בצדק ונוהגים החכמה, חקי לענין"שאספו נמשך הזה והמקרא  ב. ֵֻ

הוא הענין  שתחלת לי  ויראה ט)שלפניו. ו , הבל "(שם  זה גם נפש , מהלך עינים  מראה טוב

רוח  זצ"ורעות  המקרא מפרשי דברי  אזכיר ולא  ענין". שמע ועתה כדרכו. אחד כל שפירש ל

התנהגות 287. בכל כלומר 
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וכדרך הכסיל, דברי הם זה פסוק ז)חדש! ז , חכם"(קהלת יהולל העשק ג כי  שהן  דברי"" כ

על  ותשובתו הכסילים  טענות  הזכיר שלמה המלך כי ד'. בחלון  שבארנו וכמו כסילים ,

אלה  וכל הרע. לבו תאות  אחר והולך העולם בעניני הדבק הוא הכסיל והנה דבריהם .

ויתר  והזנות והסביאה הזוללות  תאמר כאילו בחושים, ונרגשים  העין למראה הם  הדברים 

וכדרך אדם , בני לט)תענוגות טו, עיניכם"(במדבר ואחרי לבבכם  אחרי  תתורו ומבואר "ולא  ,

ואלו  ה'. על ומתענג  ומבין משכיל ולבו ה', וביראת בחכמה דבק והחכם  ראשון . בחלון 

וכדרך במחשבותיה, הנפש תהלוכות  הם  אבל העין, למראה אינן ז)הדברים  ג , ונתתי"(זכריה

האלה  העומדים  בין  מהלכים וכמו"לך כב), ה, האלהים"(בראשית  את  חנוך (שם,"ויתהלך

ט) לפניו "כד, התהלכתי בכמו "אשר שיש  יאמין  ולא  הזאת, הטובה משיג  איננו והכסיל .

ולכן ותענוגותיו. העולם  מדברי הנמשך הענג  מן  [יותר] שיעור, לאין  ושמחה נפלא  ענג אלה

הכסיל ט)טוען ו, נפש"(קהלת  מהלך עינים  מראה ואין"טוב הבל זה גם שלמה המלך ואמר .

[לזה] הטעם  ואמר כלום. י)בדבריו אדם"(ו , הוא  אשר ונודע  שמו נקרא כבר שהיה מה

ממנו  שהתקיף עם לדין  יוכל לבדו "ולא  והוא  ונפש , מגוף מורכב האדם  כי ידוע  פירוש .

הנשמה  בהן  שאין  והחיות הבהמות כל כמו העינים, מראה אחר הּתר הוא והגוף כן , ָנברא

הן  שגם  התהלוכותהעליונה, בעלת  היא  והנשמה עין. למראה שהן מדברים לבד נהנין

כי נאמר ואם התחתונים . עם  הקשר להם  שאין בדברים  ומשכלת  מתבוננת  במחשבותיה

הנפש" מהלך העינים  מראה עיקר טוב כי שקר. וזה לה, טפל והנשמה עיקר הגוף יהיה "

" בעבוראדםשם רק אינו "‰Ó˘�‰ שנבראו הדברים כל כמו עפר, אדמת  עם המחוברת

ומטעם העיקר הוא השם וזה למין . מין בין המבדלת הפנימית הצורה כפי  שם להם  שהונח 

בראשית  במעשה נזכר יט-כ)זה ב, לראות"(בראשית האדם  אל ויבא וגו' אלהים  יי ' וייצר

השדה  חית ולכל השמים ולעוף הבהמה לכל שמות  האדם ויקרא וגו', לו יקרא הרי"מה .

אצל  והנה וטבעו. הפנימית צורתו סגולת  כולל והשם פרטי, שם נקרא  ונברא  נברא  לכל כי

נאמר האדם כו)בריאת  אדם"(א, נעשה אלהים ואיך ויאמר נברא  לא עדיין  כי נפלא , וזה "

" להכתב ראוי היה וכך  בשם ? כדמותינו קרא ֹו בצלמנו חיה נפש יאמר נעשה כך ואחר וגו'. " ְָ

אדם" שמו ""ויקרא  הנקראת היא  באפו אשר חיים נשמת  ואולם כבר "אדם. הנשמה וזאת  .

" אומר ועליה עשויה, כדמותינו היתה בצלמנו אדם  האדם"נעשה צורת  שתנתן כלומר ,

הראשון בבית שפרשנו וכדרך כדמותינו, הממשלה כח בו ויותן י בגוף, חלון י' ועל ח)"(חדר .

" אמר שמו זה נקרא כבר שהיה אח "מה שהיה מה הנה קודם". שמו נקרא כבר בפועל, כ

" מזה ונודע אדםהיותו, הוא  ""אשר קרויה שהנשמה הגוף."אדם, לא ,

ÔÎÂ ב השם ׂשם  כי  שנאמר"ראינו וכמו התחתון, בעולם  מושל האדם את (בראשיתה ָ

כו) השמים"א, ובעוף הים  בדגת  הנבראים"וירדו כל על המשילו מדוע  עיקר הגוף ואם  . ִ

מי שבעולם  ובנוהג בקרבו. אשר חיים נשמת  בעבור אלא  זה אין  אבל כמוהו? גופים  שהם 

שוין , והבהמה שהאדם לומר דרך אין כן  כמו ממך? גדול אני לומר ממנו שתקיף עם ידון 

שהתקיף  עם לדון  יוכל ומי אמר זה ועל עין, למראה שהן הדברים  בעבור נבראו וששניהן
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" שאמרו הדבר הבל כן  ואם  נפשממנו. מהלך עינים מראה תהלוכות"טוב העיקר אבל .

" נקרא כן שבעבור ה', את  לעבוד יצרו על ולהתגבר ובדעת בבינה בשכל ,"אדםהנשמה

המשילו  זה מטה.289ובעבור ברואי שאר על ית ' הבורא 

¯Ó‡Â שלישית טענה יב)עוד ו, יותר "(קהלת  מה הבל, מרבים הרבה דברים יש  כי

תחתלאדם ? הרבה ודברים נפש ? מהלך עינים מראה שטוב הדעת על יעלה איך כלומר "

ואם ותענוגותיו. העולם עניני כל כמו בהן, להשתמש מועיל בם ואין הבל, המרבים השמש

אחרת  טענה ועוד דמה? להבל הלא  אדם, שהוא במה לאדם יש יתרון  מה העיקר, (שם)זה

לאדם" יגיד מי אשר כצל ויעשם הבלו, חיי  ימי  מספר בחיים, לאדם  טוב מה יודע  מי כי 

השמש ? תחת  אחריו יהיה יוכל "מה מי  נא  הגד טוב, העינים  שמראה נודע אם  גם כלומר .

ימי במספר השמש, תחת  ידו על שיצליח  עיניו מראה מכל לאדם  הטוב הדבר מה לדעת 

" היום  ואולי  היא , מה ימיו מדת  יודע אין כי עובר? כצל לעשותם שצריך הבלו שחוט חיי 

צאן שהן"והרוג הדברים באחד בוחר כסיל רואין  שאנו רבות  ופעמים  יובל. לקבר ומחר ,

כדרך לו, לרע ואחריתו לטובתו, שהיא וחושב השמש  יב)תחת יד, לפני"(משלי ישר דרך יש

מות דרך ואחריתה יגיד "איש מי הנה אחרי, לבאים נכסים אקנה או אעשר תאמר ושמא  .

לידת שאין נתברר זה מכל מזה? לך יש  הנאה ומה מותך, אחר השמש תחת יקרה מה לך

האלהים את שיתהלך נפש הלך בעבור נולד אלא  הבהמה, כלדת עינים מראה בעבור האדם 

ירא  איש  ואשרי  ומכבוד. מחכמה יקר אין  הוא, כן שהדבר ולפי  מעשים . ובכשרון  בחכמה

שע מאד! חפץ במצותיו יי' שאול,"את מיד נפשו אלהים יפדה כי  הכסיל, עם ימות  לא  כן  י 

החיים . באור ֵלאור

„‚�Â קהלת אמר א)זה ז, הולדו "(קהלת  מיום  המות  ויום  טוב משמן שם מלת"טוב .

כמושם" יג )"(שמו" ה , שם"ב דוד ב),"ויעש  יב, ברכה "(בראשית והיה שמך השם"ואגדלה כי .

" בפסוק שפרשנו וכמו החכמה, הנשמה מפעלות  על סימן  שמו הוא  נקרא  טוב "כבר והוא ,

" עין. למראה שהן הדברים  שבכל המובחר הטוב השמן מן  המותיותר מיוםויום  טוב "

נפש תאיר במותו כי  חכם , של זה.הולדו מחדר א' בחלון ברחבה וכמבואר החיים , באור ו

באמרו דבריו ב)וחזק ז, הוא "(קהלת באשר משתה בית  אל מלכת  אבל בית  אל ללכת  טוב ְִֵ

לבו  אל יתן  והחי האדם  כל מעשים ,"סוף וכשרון החכמה הכל שעיקר שנתברר אחר כלומר ,

בו  שמתאבלין  אבל בית אל ללכת  לאדם טוב הנה הבא, בעולם  האדם יאושר ידיהן ועל

הוא  שהמות לפי הבן. לידת על סעודה בו שעושין היין משתה בית אל מלכת המת , על

שהכל  בראותו העינים , מראה בעבור האדם  נברא  שלא לבו אל החי ויתן  האדם , כל סוף

וע ואיננו, ימות  ופתאום  עוד "הבל, ואמר ה'. וביראת  בחכמה וידבק מאולתו ישוב כן י

ג ) ז , לב "(קהלת ייטב פנים ברוע  כי  משחוק, כעס  עול,"טוב שישא לאדם טוב וכן כלומר ,

בשלוה  שרוי  שיהיה ממה צרותיו, על ויתמרמר בנפשו שיכעס  צרות , השמש  תחת  ויקרנו

ממשלה 289. לשון
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ברעה  הנפש  פני בהיות  פירש  פנים, רוע ידי שעל לפי  ובהוללות . הכסיל בשחוק ימיו ויבלה

" מלת  כי טוב, להיות  הלב יגיע  לב, ייטב הצרה, כובד מפני  הממשלה לב ובצער על "

לב  לו ויעשה מחטאיו, האדם  ישוב הצרות ידי ועל זה. מחדר ג ' בחלון כמבואר  והבחירה,

וכדרך הנבואה , מספרי  רבים במקומות כמפורש  חדשה, ורוח ג )חדש צ, אנוש"(תהלים תשב

אדם בני שובו ותאמר דכא  דבריו"עד וחתם  ד). כסילים"(ז, ולב אבל, בבית  חכמים  לב

שמחה  ""בבית פירוש מצוותהחכמים. כל את  לשמור החכמה עול תחת  צוארם  המביאים  "

לאכול  לא ה', בדרך בלכתו רק לאדם טוב שאין  יודעים כי יצרם , את  בחזקה וכובשים  ה',

ש התאוה כלענה "מנפת מרה ד)"אחריתה ה , כשרואין(משלי אבל, בבית לבם  יעמוד הנה . ֹ

להבל  אדם כי  ויזכרו הלב, יעיר העין  מראה כי הטובה, בממשלתו לבם יתחזק מת  על אבל

וש הולדו "דמה, מיום  המות יום לבם"טוב יחרד מת על אבל כשיראו להיפך, והכסילים  .

אבל  כבודו. אחריו ירד ולא ימות ושסופו עובר, כצל אדם  ימי  כי בראותם  ממקומו, ְֵַויּתר

תחזק  תאוה וכשמשיגים תאותיהם , אחר נוטים  שהם  בעבור לבם , יעמוד שמחה בבית 

פרשנו  הנה השמש. תחת  האדם  נברא כן  ושבעבור הטובה, הדרך היא  שזאת  ויאמן לבם

" מלת בפירוש  הנחתינו יושר להוכיח  בקצרה כולו והבן ."חכמיםהענין ,

˙Ï‰˜]" ח ] החייםו, נגד להלוך יודע  לעני  מה הכסיל מן  לחכם  יותר מה פירוש"כי  . ֶָָ

הי"לחכם" הכלל וכדברי  בחכמה, ונוהג  החכמה חקי שאסף שתים", הזכיר קהלת  והנה ב. ֵֻ

הכסיל  יקבץ לפעמים האחד, הגוף. בחיי  לבד חלקם הׂשמים  לכסילים, תקראנה אשר ִָרעות 

נכרי איש  כי מהן , ולהנות לאכול נכסיו על האלהים ישליטנו ולא  ונכסים, ועושר הון

נאמר זה ועל א-ב)יאכלנו, לו "(ו, יתן אשר איש  וגו' השמש תחת  ראיתי  אשר רעה יש

יאכלנו  נכרי  איש  כי  ממנו לאכול האלהים  ישליטנו ולא  וגו' ונכסים עושר וכל "האלהים  ,

שם . הנאמר הענין

‰Ú¯‰Âמן תשבע  לא  נפשו אבל מנכסיו, ונהנה ושותה האוכל הכסיל היא, השניה

ונפשו  תמידי, בעמל הוא  והנה שבידו במה שמח  ואינו יותר, לאסוף נבהל עת וכל הטובה,

אמר זה ועל שבעה. ז)אינה תמלא "(ו , לא  הנפש וגם  לפיהו, האדם עמל כל "כל כלומר ,

ישיג  אם גם  אלה, מכל תמלא  לא  והנפש ולהתענג, ולשתות לאכול פיהו בעבור האדם עמל

הראשון בבית בארנו והטעם  חפצו. ה ')כל חלון ג' הטבעיות(חדר הפעולות שכל לפי

שנאצל  לפי קץ, לו אין  הפנימי  והכח  השמש , תחת  הדברים  לכל גבול יש כי מוגבלות.

ואין לעולם . מהן  תמלא  לא הנפש ולכן  עליונה, האדם  נשמת כי לשמש , ממעל ממרומים

וכמו  לנפשו, שמחות  שובע  ימצא הנה כחותיו, הגביל ובחכמתו בחכמה, הנוהג  החכם כן

שם  ו')שאמרנו חלון ובכשרון(שם בחכמה ונדבק התחתונים , הדברים  מן נפשו שהמעתיק

ימצא  התחתונים הדברים  מן לקחת ידו השיגה אשר במעט גם  תמידית. שמחתו מעשים,

מן בחכמתו לחכם יתרון היה לא  לּסכלות, החכמה בין המבדיל הזה ההבדל ולולי  שמחה.

יתרון שיש  האמת  אבל נפשותם . תשבענה ולא תמידי  בעמל שניהן  בהיות בּסכלותו, הסכל

אמר זה וכנגד מזה. ח)לזה הכסיל "(ו, מן לחכם  יותר מה תמלא "כי  לא שהנפש  לולי  כלומר ,
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בחכמה, ונוהג  יצרו הכובש  לחכם יתרון  מה ומצדק, מחכמה תשבע ורק העולם, עניני מכל

התימה מזה ויותר הזאת? ברעה שניהן נפש  אם בתאותיו, הדבק הכסיל ח)מן  לעני"(ו, מה

החיים ? נגד להלוך זה יודע ועם העולם, טוב מכל ריקה ונפשו עני  איש שיהיה אפשר איך "

" יודע  איש  אלהיםהוא  בעצתו דעת  הולך כלומר החיים, נגד והולך ותבונה, חכמה מלא "

כמו השמש , תחת החיים נגד יז)ובמחשבות -לבו ב, החיים"(קהלת  את המבואר ושנאתי "

החיים שאר כמעשה יעשה ולא ובריש, בעוני  להיות הזאת לצרה לו ומה שני. בחלון 

שבנפש אלא זה אין  ותאותם ? נפשם המית למלאות כדי  ההון , אחר הרודפים הכסילים 

ולכן ההון. אחר לרדוף יתאוו ולא ישמחו ּבענים ואפילו וההשקט , השמחה תנוח  ְְָָהחכמים 

ימצא  אם  שגם לו ברור כי במחשבותיו, כנגדם  והולך החיים, במעשה מואס היודע העני  זה

והבן . לבד, ודעת  מחכמה זולתי לנפשו יועיל לא החיים , שמצאו ממה כפלים

י ' חלון 

˙Ï‰˜]" יט ] בעיר ז, היו אשר שליטים מעשרה לחכם תעוז ""החכמה פירוש  "לחכם. ֶָָ

הי הכלל וכדברי בחכמה, ונוהג החכמה חקי  עליונה,"שאסף שהחכמה לפי  והטעם ב. ֵֻ

ב  השם  מנוחת בו תדבק בדרכיה, כדרך"והנוהג והשכל, בינה דעה פניו ויאיר א)ה, (ח,

פניו " תאיר אדם ועחכמת  ויצליחנו, ינחנו ובעצתו ח'. בחלון המבואר החכמה "" לו תהיה כ

להם . עמדה ולא  ולהצילה, להושיעה בעיר שהיו שליטים עשרה של המעוז מן  יותר לעוז,

עשרה  במספר הכונה ומה קהלת , רמז ענין איזה על ואולם נושעת . היתה החכם וביד

ע לפרש  בידי  אין  שהזכיר? העיר ומה ראב "שליטים , ויאמר פשוטו. ז "פ ""ע וכח ל עוז יותר ִָ

הכלל. ראש והוא  וחשבון, סך היותו בעבור עשרה ומנין  רבים. שליטים מעוז לחכמה יש 

בהתחברם עוזם  הראות בעיר', היו 'אשר וענין  אחדים. הם ממנו למעלה שיש מה כל כי

ואיננו  אחד והוסיף לגלגלים רמז זה כי מפרשים  ויש  אחת. בהסכמה אחד למקום כולם

ע"נכון ורש". ז "כ. ""י על פירשו לו ל וטוב במעשיו. שפשפש חכמתו לו שעמדה יאשיהו

אביה  רחביה בירושלים. בעיר, היו אשר מדרכם. שבו ולא שהרשיעו שליטים  מעשרה

צדקיהו  יהויקים  אמון  מנשה אחז אמציה יהוידע מות  אחרי  יואש ע"אחזיה לכל ". והנה כ

" ותאר ה'. ודרכי התורה חכמת על זה בפסוק הנזכרת החכמה הנוהג חכםהפירושים  על "

" אמר שלא ולפי  האלה. החקים כפי  גבוריםבצדק נחלקה "מעשרה העיר שממשלת אחשוב ,

היועץ, המשפט , על השליט הצבא, אנשי על השליט  תאמר כאילו שלטונות, מיני לעשרה

קהלת והודיע  העיר. תשועת  תהיה שלטונותם  ובאמצעות בזה וכיוצא האומנים, על הפקיד

לא  לפעמים  כי  שליטים. עשרה ממשלת  שתעוז ממה יותר לחכם  תעוז לבדה החכמה כי

ב  השם  שהשגחת  בעבור תצילם. והחכמה מאומה, ומלאכתם  עצתם גבורתם ה "תושיעם 

ע ביוסף שמצינו וכמו בחכמים , והמדינה "דבקה מצרים  את והושיע  עמו, ה' שהיה ה

קהלת כי  אפשר רמז ובדרך בקרבה. שהיו הרבים השליטים כן לעשות יכלו ולא בחכמתו;

ישי , מגזע חטר כשיצא הימים, באחרית ומלואה תבל ּתוׁשע שבחכמה הקדש  ברוח  ִַָדבר

עליו ב)שנאמר יא, ובינה "(ישעיה  חכמה רוח  יי' רוח עליו דניאל ונחה נבא  זה ועל וגו'. "
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ואמר יג -יד)בחלומו ז, הוא "(דניאל אתה אנש  כבר שמיא  ענני עם שלטןוארו יהב וליה וגו', " ֲֵָָ

יפלחון ליה וגו' עממיא  וכל ומלכו, עשרה "ויקר בעלת הרביעית  החיה לו וקודם .

בעיר 290הקרנים , לפנים  היו אשר שליטים  עשרה הן ואלו בנבואה, שם שנזכר כמו

העולם291הידועה. שכבשו שליטים  עשרה מעוז יותר, החכם ישי לבן תעוז שהחכמה ואמר

יודע . איני מקרא של פשוטו אבל ובתקפם . בגבורתם כולו

˙Ï‰˜]" ט] מ ׁשליםיב, תקן  וחקר ואזן העם את דעת למד עוד חכם קהלת שהיה ְְִִֵֵָָָויותר

""הרבה  פירוש היחכם. הכלל וכדברי ובחכמה, בצדק ונהג  החכמה חקי שאסף וכבר "" ב. ֵֻ

ז')בארנו חלון ב' יותר (חדר בחכמה  מנהגיו  בכל נוהג  ושהיה בחכמה, שלמה מעלת עוצם 

לא  כי  העם , את  דעת למד גם אדם, מכל חכם  שהיה שמלבד פה והודיע  החכמים . ִֵמכל

למדם כי  העם , את וחכמה דעת להורות מגמתו ׂשם  אבל בחכמה, נוהג שהוא לו ָהספיק

השם ודרכי התורה בדברי ועמוקים צחים  ענינים ודעת , שכל דברי והיראה, המוסר דרכי

יתירה,"ב  בינה המורה בלב להיות  צריך דעת, ודברי  החכמה דרכי  לזולתו ללמד והנה ה.

כח  וכפי ורוחו. ואיש  איש  כל כח ובינתם , שכלם דרכי השומעים, נפשות תכונת  להבין 

וכמו התלמי השומע . לשכל הדברים  יקרב ידיהן  שעל והקדמות ומ ׁשלים  הצעות  יערוך ָד

שהיה בצלאל על התורה ג )שמעידה לא, מלאכה (שמות כל לעשות ודעת  ותבונה חכמה מלא

ג  בו היה זה על ונוסף מחשבות . לעושי"ולחשוב לבבו עמוקות  להורות  בינה רוח כ

נאמר שכן לד)המלאכה, לה, ואהליאב "(שמות  הוא בלבו נתן  השםולהורות  כלומר וגו', "

ג "ב  בם  נתן  שנודעו "ה רבים  חכמים ויש  לאחרים. ודעת  חכמה תעלומות  להורות הכח כ

לזולתם . לפרשם יכולין  ואינן  עמוקים, דברים  בלבם

„ÈÚ‰Â ג היה אדם, מכל חכם שהיה כמו קהלת  כי הדרך "הכתוב לעם ומורה מלמד כ

המצוֹות ששקל וחקר, אזן  הרחבה בינתו ברוח  כי עשה, טובות  ושתים והישר. ְִִֵֵהטוב

הבין כי  אדם, בני שיכשלו אפשר שבהן הדברים  וראה וחקר תבונתו, במאזני  והאזהרות 

שלא  וגדרים סייגים  עשה קרובה שהמכשלה שראה ובמקומות  היצר. ודרכי  הנפשות תכונת

ז  קדמונינו אמרו זה ועל תורה. גופי על לעבור ב)ל"יבואו כא, לתורה,(עירובין אזנים שעשה

סייג  השניות על גזר טהרות , לסייג  ידים  נטילת  תקן שבת, שמירת  לסייג  ערובין  תקן 

משלי  בספר קצתם  שנזכרו וכמו בתורה. נזכרו שלא רבים  גדרים  הודיעם וכן (משלי לעריות ,

כח) בעפעפיה "ו, תקחך ואל בלבבך יפיה תחמוד משמרתאל לעשות הכל בזה, כיוצא וכל "

לטבע מנגדים  החכמה שדרכי לפי  השניה, והטובה החכמה. בדרך העם  ילכו למען  לתורה,

הי הכלל וכדברי הלב, ההמון"יצר ולכן  הט'. הכלל וכדברי  במופתים , מתבררים  אינן גם ז,

ורוח  רוח כל נגד הרבה מ ׁשלים ותקן שלמה ובא  בדרכיה, ומהתנהג חכמה משמוע  ָסרים

כ 290. ז, דניאל

עמ'רומי 291. תש"ך שנת מהד' ה, תמר  ח מעין  הישועה", "מעיני  דניאל  על אברבנאל יצחק  ר' פירוש (עיין 
כד) ז, דניאל  על  לרס"ג  המיוחס בפירוש בקצרה ומוזכר  של"ו.
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יראת בסוד העמוקות  דעת  למדם כי  הנפש . אל החכמה דרכי  קרב ידיהן שעל האדם , ְִֵֵָמבני

ומתקבלים , נאותים ובאופנים דרכו כפי אחד לכל טוב, ושכל חן  מוסר דברי  ותהלתו, ה'

ג )כדרך יב, הרקיע"(דניאל כזהר יזהירו לרבים ."והמשכילים  מדע  ומביני  עם  משכילי  שהן  ,

" אמר זה ועל החכמים , מכל בזה גם  נתעלה הרבה וקהלת מׁשלים שכתוב"תקן  וכמו א "(מל . ָ

יב) ואלף "ה , חמשה שירו ויהי  משל אלפים שלשת  ז "וידבר קדמונינו ואמרו במדבר ל". (מדרש

ג ) יט, וערבה  רבים. טעמים  משל כל ועל משל אלפים ג ' פסוק כל על דעת"שאמר למד כ

מפסקת נגינה הטעמים בעל ׂשם שהזכרנו, הענינים שתי על רמז שהכתוב ולפי העם . ָאת 

סמך ולכן  חקר, י)במלת יב, אמת"(קהלת דברי יושר וכתוב חפץ דברי למצוא קהלת ."בקש

" חפץ פירוש ושבעדברי שבכתב תורות השתי  דברי  והן העליונה, החכמה דברי  וכמו "" פ,

" ומלת ח '. בחלון  כמולמצוא שרמזנו יב)" כח, תמצא "(איוב מאין  בקש"והחכמה כלומר ,

דברי והן אמת, דברי  לפרש  בקש וכן טוב. ושכל חן מלאים  שהן  ולהורות חפץ, דברי  לבאר

כמו ו)התורה, ב, בפיהו "(מלאכי היתה אמת  וכאשר "תורת  במישרים , בינתו ברוח והכל .

בידו. והצליח עשה כן חפץ

˙Ï‰˜]" יא] מרועה יב, נתנו אסופות בעלי נטועים וכמשמרות כדרבונות חכמים  ֲִָדברי 

""אחד  פירוש היחכמים. הכלל וכדברי בחכמה, ונוהגים  החכמה חקי שאספו ועתה "" ב. ֵֻ

ו  בתלם . החורשת  הפרה דרך מי ׁשר הוא  הדרּבן  כי ודע , לדעתי תשית אסופות"לבך "בעלי ְְֵַַָ

" ומלת  למשמרות . תאר ואיננו החכמים , תאר הוא פה היתדותמשמרותהנזכר הם  "

ומאמרי שונות, דיעות בספרו קהלת שקבץ אחר הפירוש , וכך ימוטו. ולא  בעץ הנטועים

שבארנו  וכמו הגדולה, חכמתו כדברי דבריהם  על והשיב החכמה, על הטוענים הכסילים 

בעז  יתבארו ועוד זה, בחדר הדברים  דבריהם"מקצת  שכל והוכיח השביעי , בחדר מקצתן  ה

" במאמר ספרו חתם הבל, והכל רוח  כדרבנותישא חכמים החכמים"דברי דברי כאומר .

המיישרים כדרבונות  האדם , דרכי  מיישרים דבריהם הנה בחכמה הנוהגים התורה מקבלי 

על  ונשען החכמים בעצת  ההולך וכן  ושמאל. ימין תלכנה שלא החורשות  הפרות  דרכי

וכדרך והישר, הטוב הדרך ילך כ)דבריהם יח, בה "(שמות  ילכו הדרך את להם  וגו'.והודעת  "

עקשים דעותיהם הרוב שעל ומדעתם , משכלם  הדתות  וממציאי הכסילים  חקֹות  כן ֻואין

לאדם החכמה דרכי  ׁשּתודענה אפשר שאי לפי  טוב, יראה לא בדרכיהם וההולך ִֶַָָופתלתולים ,

נמ ׁשלים חכמים  דברי  וכן  התשיעי. בכלל וכמבואר ובינתו, שכלו למסמרותבאמצעות  ָ

לפי הזמנים, מן  בזמן ישתנו ולא  ימוטו לא  החכמה הלכות  כל וכן  ימוטו. לא בעץ נטועות 

ו  אלהית, שהיא  לפי והטעם הרביעי. הכלל וכדברי  לעד, תשתנה ולא  אחת לא "שהחכמה

ויכזב  אל ו)ונאמר292,"איש  ג , שניתי"(מלאכי לא  יי' הראשון "אני בבית וכמבואר ב', (חדר

ב') חלון ח' וחדר ד', נטועיםחלון שאינן מדעתם אדם  בני שהמציאו החקים כן שאין מה .

על  שנוסדו לפי  במים . הקנה ינוד כאשר ונדים  נעים  ורפופים  חלושים והן  לעולם , לעד

חקי איך שתראה וכמו שחקקו. החקים ישתנו כן  הדעות, השתנות וכפי אדם , בני  ֵֻדעות 

יט292. כג , במדבר 
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מערכה  בטענות, מלחמות חכמיהם  יגורו היום וכל רב, הבדל מזה זה נבדלים  ומדינה מדינה

דור  יפסול הזה הדור שיכשר מה הזמנים , כפי ישתנו וכן  כה. וזה כה אומר זה מערכה, מול

הראשון  בבית נכון  על שבארנו וכמו יכשר, שיפסול ומה ב')שני , חלון ו ' .(חדר

¯Ó‡Â אפשר ואיך הרבים ? החכמים  בדברי  גם מחלוקת יפול שלא  אפשר איך הטעם

עם כל חקי  כמו העולם, ומקרי  העתים  בהשתנות דור אחר דור ישתנו לא  שקבעו ֵֻשהחקים 

" שהן  לפי  העתים? כפי המשתנים  אסופותועם  המציאו "בעלי  שלא  [לומר] והרצון  ,

" הם כולם  החכמים אבל ומלבם , מדעתם  אסופותחקֹותיהם  מןבעלי שמועותיהן  שאספו " ֻ

אחד  ממקור כולם והמקבלים  רבם , מפי  והתורות  החקים שקבלו הקבלה בעלי והן החוץ,

ניתנו  אבל להן , סותרות  אחרות דעות אספו וקצתן  אלו, דעות אספו שקצתן  לא קבלו.

שמאסף  ולפי  הגבורה. מפי  שקבל למשה הלכה עד רב, מפי  ורב רב, מפי רב אחד, מרועה

שהן והלכותיהן בחקיהן  והתנגדות מחלוקת  אין לכן  אחד, דרך על כולם וקבלו שוה חכמתם 

החכמה  אדון ישראל אלהי  הוא כולם  אספו שממנו הראשון שהמקור ולפי חוקקים.

העליונה  בחכמתו וחצבן  חקקן כי הזמנים , מן  בזמן  האלו החקים ישתנו לא לכן ומאצילה,

והבדליהן, הנפשות  מצב כפי מסודר בערך הכל חקר, לה שאין יא)ובתבונתו לג, עצת"ו (תהלים

תעמוד  לעולם  הראשון"יי ' בבית שבארנו וכמו י), חלון ח' עוד(חדר ואמר יב). יב, ויותר "(קהלת

בשר  יגיעת הרבה ולהג קץ אין הרבה ספרים  עשות הזהר בני הודעתיך "מהמה אחרי פירוש , .

מזולתן , לקבל [לא ] מאד הזהר החיים, בדרך האדם את  ומוליכים  כדרבונות חכמים דברי  כי

" ומלת חכמתם. כפי דבר בכל חכמים שנתנו והקצב המדה על להוסיף כמוויותר או ז," (שם 

תשומם"טז) למה יותר תתחכם  בעז "ואל זה מבית  האחרון בחדר ויתבאר זה ", בכתוב וכן  ה.

קבלו (מקבל)יזהיר שלא  מזולתן  שתקבל מה שכל לפי המה, שדברו ממה יותר [מלקבל]

הבלים הבל מדעתך, חכמים דברי  על שתוסף מה כל או מדעתם , ודרשו חקרו ורק השמועות 

החכמה  מן  אחד חק לברר ימיו כל ויבלה גדול, היותר המבין יחיה שנה אלף לוא  כי  הוא .

שיחברו  לספרים  קץ אין ולכן ובלבולים. בספקות  תמיד ישאר אך יוכל, לא  הדעת, במופת 

מערכה  עורכים תמיד וכן השני , יסתור בסברותיו מקיים  שזה מה כאלה, בענינים  אדם  בני 

אמר זה ועל רוח . לדברי  קץ ואין מערכה , יב)לקראת יב, קץ "(קהלת אין הרבה ספרים  ,"עשות 

" ספריהם דברי הרבה וכל ודם ,"להג בשר אדם בני  מלאכת הם כי בשר. יגיעת שהיא  לפי ,

" ומלת  החכמה. דרך את  יגיעתם  בכל אדם בני  שימצאו אפשר בלילהג ואי דברים  רבוי על "

אהח  אותיות  בחלוף או ""תועלת, כמו בענינים"לעג ע אדם  בני שימציאו מה כי אמת והכל .

אל  בני , אתה ולכן  וצחוק. ולעג תועלת, בלי הבל מרבים רבים דברים  אם כי איננו הללו,

החיים . מן  כפורש  מהם , הפורש  כל כי  התורה, מקבלי החכמים  מדברי  293תסור

‰�‰Â בחק אדם בני  שני שיחלקו הנמנע מן  יהיה תשתנה, ולא אחת  החכמה בהיות

לחכמה, אחד דרך ייסד החולקים  מן והאחד דרכים , שתי  מהן  אחד בכל שיש ֻמחקֹותיה,

א 293. יג , זבחים ע"פ מליצה
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" זה על לומר שיתכן או נאמנים, יהיו שניהם ודברי לחכמה, אחר דרך ייסד אחד והשני  אל

קבלום אחד ומרועה ז "למדם  קדמונינו שאמרו מה זה בכלל ואין ב)ל". ג, זה,(חגיגה  בפסוק

דבריהם"אעפ  כי חיים . אלהים  דברי ואלו אלו פוסל, וזה מכשיר זה מתיר, וזה אוסר שזה י 

שנאמר  לחשוב חלילה וחלילה החכמה אמת, ביסודות  שהיא  מחלוקת על הדברים ו

ואעפ  אלה, בכמו מחלוקת  היה לא  היום  עד החכמה נתגלתה ומעת לעד! שיש"העומדות י 

תעשה  לא האחד שיאמר חלוקים תמצאם  לא והתלמוד, המשנה בדברי  רבות מחלוקות

השלחנות לטלטל ויאסור עיפות, בה שיש  למלאכה הכונה בשבת, האמור מלאכה כל

הוצאות או אותיות  שתי  כתיבת  מעשה ויתיר האורחים ; כבוד בעבור הכבדים  והכסאות

יאמר  האחד להיפך. יאמר והשני  המעשה, קלות בעבור הרבים  לרשות היחיד מרשות מחט 

הדר " עץ אתרוג.פרי שהוא יאמר והשני רימון , או תפוח הוא בתורה האמור האחד 294"

דברי ספק בלי  כי  בזה. כיוצא כל וכן  חכמה, הגאוה יאמר והשני  חכמה, שהענוה יאמר

שקבלו  אסופות  בבעלי כן להיות  יתכן  ולא  והבל, ּסכלות  האחד דאמר] מאן  [של המחלוקת

על  דבר וכבר החכמה. מן  היוצאים בסעיפים המחלוקת ? הרבתה ובמה אחד. מרועה כולם

זצ מימון בר משה רבינו הגדול הרב זה שלו."ענין  המשנה פירוש  בפתיחת 295ל

·Â˘Á‡Âהדעות מן באחת  אין התושיה, בעלי  בהם שנחלקו הסעיפים  באלה כי אני

זמן יבא  שלא  וצפה ראה מראש הדורות  שקורא  ולפי העליונה, החכמה לסוד סתירה

הניח  החכמה, סוד הסותרת דיעה מהן אחד ושיקיים  החכמה, ביסודות  ישראל שיחלקו

לכאן , ופנים לכאן פנים  בהן  ונתן  בתורתו, המעשה דרך פירש ולא סתומים, האלו הסעיפים

וזה  יאסור זה חכם  אם  שגם  ידע  כי  בהן. ויבינו שישכילו ודור דור כל לחכמי אותן ומסר

רבותינו  אמרו זה ועל לחכמה. סתירה שניהם  מדברי תהיה לא  יפסול, וזה יכשר זה יתיר,

ב)ל"ז  יג, חיים"(עירובין אלהים דברי ואלו משה "אלו אדוננו בעוד הראשון  בדור גם  כי .

אפילו "ע הנביאים , בדורות ואחריהן והזקנים, יהושע  בדור ואחריו העם, בקרב חי  ה

אעפ  השני , הבית  ימי  חצי  ועד חזון וכמבואר "כשנסתם בישראל, מחלוקת  היה שלא  י

ב)בתלמוד פח, כמה (סנהדרין דורש  זה הרבים , הסעיפים באלו והבינו השכילו מקום מכל ,

ובינתם שניהם  ודעת  לפסול, וזה להכשיר זה לטמא , פנים כמה דורש וזה לטהר, פנים

ודרך  לאסור דרך בהן  שיש רבים דברים הודיעם  עצמו משה כי החכמה. יסוד על בנויות

שאם ישראל, יעשה מה ההלכה דרך הודיעם  שגם אלא העליונה, החכמה סוד כפי להתיר

ודרך  בידו. אחד כל תורת תהיה ושלא הסעיפים, שתי  על פוסחים יהיו לא כאלה תקראנה

בחצרות ה' לפני היושבים והחכמים  השופטים  ישראל בני  לראשי היא גם מסורה ההלכה

שנאמר296קדשו, י)כמו יז , ההוא "(דברים המקום  מן  לך יגידו אשר הדבר פי על ,"ועשית 

בסוכה294. חז"ל שהקשו מה זה בכלל  א)אין  לאתרוג(לה, הרמז את לבסס באו  רק  שם כי פלפלין? ואימא
האתרוג מאשר אחר  מין לקחת שפסק מחז"ל  אחד ואין  בתורה.

ט295. עמ' קאפח, מהר"י של בתרגומו  קוק, הרב מוסד מהד'

הגזית 296. בלשכת הסנהדרין חכמי 
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הלל  זמן עד הדבר נמשך וכן וסעיף. סעיף בכל הברורות ההלכות  שקבלו הקבלה אנשי והן

בגמרא  וכמבואר טוב, ביום קדשים  סמיכת  בענין רק בישראל, מחלוקת היתה ולא ושמאי ,

א)חגיגה בעדויות (טז, ששנינו וכמו דברים , בג ' רק נחלקו לא  עצמן  ושמאי והלל א . (פרק 

א-ג ) שבת משניות  א)ובגמרא בעולם(טו , הכבדות  המלחמות ושבוש  שגעון  יצא  ובזמנם  .

צרכן כל תלמידיהן  שמשו ולא  הורדוס, מלכות ב)בימי  מז, ההלכות(סוטה  קבלו ולא ,

בסעיפים בישראל המחלוקת התחילה ואילך ומאז קדמוניהם. שקבלום כמו כולם  הברורות

רבים ובדברים  וכיוצא. לטמא וזה לטהר זה להתיר, וזה לאסור הלכה קובע  זה הללו,

וכאשר  נכונה. בדעת הכתות שתי שקבלו ההלכות והן  אחת, דעת על התלמידים  הסכימו

המחלוקת נתרבתה הלבבות, על השכחה וגברה גדול, דלדול החכמים  ונלדלו הבית נחרב

המחלוקת והיתה הראשונים, לחולקים  ברורות הלכותיהן  שהיו בסעיפים  גם וחלקו יותר,

ז  וקדמונינו לדור. מדור ורבה ואמרו"הולכת בחכמתם , זה כל ראו ב)ל קלח, ר'(שבת  אמר

התורה  כי  דבריו על תמהו וכאשר מישראל. שתשתכח  תורה עתידה יוחאי בן  שמעון 

כא)הבטיחה לא, זרעו "(דברים מפי תשכח  לא  ""כי  דבריו באר ברורה , הלכה תהיה שלא 

מקום ביניהם"בשום  תהיה לא  אבל ידברו, התורה דעת  כפי  האחרון  הדור חכמי  גם  כלומר .

בעו  דבריו ונתקיימו ברורה. הלכה החכמה מסעיפי דבר שכמעט "בשום  האחרון, בדורנו ה

ההלכות , בגופי מחלוקת  שתהיה מלהזכיר הס  אבל בהלכה. מחלוקת יש המצוֹות סעיפי כל

א  דברי ואלו אלו המאמר יסוב זה השנויושעל בעלות אינן  החכמה יסודות  כי  חיים! להים 

אלא  חכם, איננו עליה והחולק לעד, תשתנה לא  החכמה כי המעיינים, דעות כפי  והתמורה

ובער. כסיל

¯Á‡Âהאדם את  הזהיר מקבליה, וסגולת  העליונה, החכמה מעלת קהלת שהודיע

חקים וחוקקים החכמה על הטוענים  והמהבילים  החוקרים לּכת אזן יטה ולא  בה, ַלאחוז

ואמר סמך זה ועל התועה. שכלם  וכפי  לבם , יצר יג )כפי יב, נשמע"(קהלת  הכל דבר סוף

האדם כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלהים רבות ,"את דעות  שהשמעתיך אחר פירוש .

האלהים את  שתירא  לך מגיד הנני אאחוז? ובמה טוב מה עתה כשתשאל דבר סוף הנה

האלהים , מאת  היא  אבל ובבינתו, האדם בשכל נודעת החכמה אין  כי מצותיו, ותשמור

הי הכלל ואין"וכדברי הלב, יצר לטבע  מנגדת היא גם יושרה, לברר מופתים  עליה ואין  א.

ע זולתי לקבלה הכ "דרך הכלל וכדברי אלהים, יראת ""י ולכן ירא ה, האלהים  כי"את  ודע .

וכדברי השמש, תחת  האדם  נברא כן ובעבור העיקר, הוא מצותיה וקיום  החכמה קבלת

" אמר זה ונגד הכ', האדםהכלל כל זה שכלו "כי  על ונשען  ה' לדבר לבו ׂשם  שלא ומי  .ָ

ואמר סמך זה ועל ינקה, לא זולתו, ובינת שכל על או יד)ובינתו מעשה "(יב, כל את כי

רע ואם  טוב אם נעלם  כל על במשפט  יביא  שיישר "האלהים מדמה שאתה כמו לא כלומר .

ב  השם  אבל האלהים, בעיני דעתך כל "שקול וכן  משפטו, במאזני  המעשים כל ישקול ה

אם העליונה, החכמה דרכי כפי הוא  טוב אם  חכמתו, משפט כפי  ושוקל יודע תעלומות 

השען אלא ורע, טוב בעיניך שנדמה מעשה לעשות לבבך על תשען ואל השמר ולכן רע.
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והנה  זה, תאר קהלת  בספר נמצא לא  מאלה ויותר לך. טוב ואז מצותיו, ועשה ה' על

ב  השם  חקי  כפי  הנוהגים  על כולם שהנחת  והוכחנו דעתינו, קוצר כפי שהן"בארנום  ה ֵֻ

אפשר  אי  בו הנזכר שהתאר ופסוק פסוק בכל לברר צורך ראיתי  ולא הגמורה. החכמה

הלימודיות חכמת בעלי  על ולא  בטבעיות , או באלהיות והמתפלספים  החוקרים על להניחו

כי מגונות , ובדעות  במדות  הרעות  תחבולות  בעלי על לומר צריך ואין מעשה, ומלאכת

מדעתו. זה כל יבין  אלה בדברינו הקורא 

0

ד' חדר

˙Â�ÂÏÁ ÌÈ¯˘Ú Â·Â

" ¯‡˙ ¯‡·ÈÌÎÁÂ ""ÌÈÓÎÁÏÎ ˘¯ÙÈ ,‰ÓÎÁ‰ ÈÙÎ ÌÈ‚‰Â�‰ ÏÚ ÌÏÂÎ ,ÈÏ˘Ó ¯ÙÒ·˘ "

.‰Ê ¯‡˙ Ì‰· ¯ÎÊ�˘ ÌÈ·Â˙Î‰

א  חלון

ÍÏÓ‰ולקרבם אדם בני נפשות במשליו לקחת  אלהים , ברוח  משלי ספר חבר שלמה

והזהיר  ותפארתה, החכמה מהלל על דבריו כל יסד ולכן באמת , החכמה שהיא התורה ֲַָאל

לב  לחכמי  גם  יועילו מאד, עמוקים ענינים  במליצותיו וכלל ממנה. סור לבלתי העם ָאת 

" תאר וכל לחכמה. קץ אין כי  ו חכםהגדולים, הנוהגיםחכמים"" על כולם זה שבספר "

ב  השם חכמת  קצתם"בחקֹות  מלבד אחד; על אחד אותם  לבאר זה בחדר כולם  ואקבצם  ה, ֻ

אחרים לשרשים שהקדמנום הקדמות להקדים שאצטרך בעבור פה, לפרש אוכל שלא

" בספר גניםשיתבארו בעז מעין ולא "" אניחם  לכן מאד, הדברים יאריכו אעשה כה ואם ה,

הנ  בספר אבל זה. בספר עליהם  אדבר וברמז בקצרה רק לבארם  בעז "ארחיב יתבארו ה "ל

לפרש . אחל ועתה ברחבה,

ÈÏ˘Ó]" ה] יקנה א , תחבולות  ונבון  לקח  ויוסף חכם  ""ישמע פירוש חקיחכם. שלמד " ֵָָֻ

הי הכלל וכדברי בחכמה, ונוהג אעפ "החכמה לחכמים, גם  יועיל הזה בספר כי  והודיע  י"ב.

שהחל כמו והמוסר, החכמה על  ב)ׁשח ּוּבר ומוסר "(א, חכמה עודלדעת ואמר וגו'. ד)" (א, ֶָ

ומזמה " דעת  לנער ערמה לפתאים נפשי"לתת יסרתי וכבר חכמתי  הנה החכם יאמר שמא  .

אמר  לכן  הזה. הספר לדברי צריך ואיני  אתי, ה' ותורת חכמה למדתי  גם החכמה, במוסר

חכם" שע"ישמע הוא , גם  שישמע  לחכם  יועץ הנני  כלומר ,"" כן  לקח י ""יוסף ומלת  "לקח .

מ ׂשכל  החכמה ּתודע  שלא  לפי  הנלקחים , לדברים דומים  כי החכמה, חקי  למוד על ִִֵֵֶַָֻנופל

ג  שהן החכמים מן לו מחוצה לאספה וצריך ומבינתו, וכמבואר "האדם אסופות  בעלי כ

י')למעלה חלון ג ' בחכמה,(חדר חדשים דברים ממנו לקחת  יוסף הזה הספר דברי וכשמעו .
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וכמו  החכם  ממעלת גדולה שמעלתו הנבון וכן  לחכמה. קץ  אין כי לפנים, ידעום לא 

" בספר גניםשיתבאר שע"מעין ילמדנה הוא גם הנזכר ", בספר ויתבאר תחבולות , יקנה כן  י

"בד  שם על ענינו.תחבולה ברינו ותוכן "

ÈÏ˘Ó]" א] אמו י, תוגת  כסיל ובן  אב ישמח חכם ""בן פירוש חכם. חכמה בן  שלומד " ָָ

הי הכלל וכדברי  בצדק, והחטאים ,"ונוהג הגלולים  מן משתמר בחכמה הולך בהיותו כי  ב.

שהועיל  כשרואה אביו ישמח בזה, וכיוצא  ומוריו, הוריו מכבד ה', בעיני  הטוב ועושה

כדרך שלמדו, והלמוד א)המוסר אב "(יג, מוסר חכם  תשמח "בן  וכן  זה. בחדר ויתבאר ,

שכתוב כמו כה )אמו, כג , ואמך "(שם אביך ג "ישמח ויתבאר כי", להזכירו צריך היה ולא כ.

אותה  וישרת מאביו, יותר אמו את  יכבד בטבע  שהבן בעבור האם , שתשמח  הוא שכן  כל

ז  קדמונינו שאמרו וכמו בדברים, שמשדלתו מפני עמה, ל-לא)ל"וייטיב שמטעם(קידושין

" ואמר כבוד, אצל לאם  אב הקדים  אמך זה ואת אביך את ""כבד ומלת  בארנו כסיל . "

שומע ואינו החכמה מן  הנלוז על אלא השכל, ונעדר הטפש  על הנחתו שאין  רבות  פעמים 

כדרך יסרֹו, שלא האב על האׁשמה ועיקר א)למוסרה, יג, גערה "(משלי שמע  לא וכמו ולץ " ְְִַָָ

האם אבל כמוהו. כסיל שבנו בראותו יצטער לא  ולכן כסיל, אביו שגם אות  וזה שיתבאר.

מורא  אין כי  תוכל, לא  והיא מיסרו, האב ואין בכסילות , מתחזק שהבן  בראותה תוגת

ז  קדמונינו שאמרו וכמו הבן, על ל-לא)ל"האם "(קידושין נכתב לא כן ועל אמו . כמו "יגה ,

אביו " כי"ישמח המבינה האם לב תוגת  אבל בפועל. אבותיו מצער ואינו קטן  עדיין כי  ,

יוסר  ואם  האדם . ביד מסורה שהבחירה המנהגים  בעניני זה וכל באחרונה. תהיה מרה

שאמר וכמו כסילותו, יעזוב עונש במוסר או השכל במוסר טו)הבן כט, שבט "(משלי

חכמה  יתן ונאמר"ותוכחת יד), כג , תציל "(שם משאול ונפשו תכנו בשבט הנלוז "אתה כי  ,

שאול. ירד מחכמה

ÈÏ˘Ó]" כ] אמו טו, בוזה אדם וכסיל אב, ישמח חכם ""בן  פירוש בפסוק חכם. כמו " ָָ

הי הכלל וכדברי ""הקודם , הכתוב וסוף למעלה, בארנוהו הכתוב וראש  אדםב. ,"וכסיל

" הוא  בכסילות, ונוהג  הגדיל אמו שכבר יבזה,"בוזה אמו את  שגם כסילותו תרבה כך כל .

שמשדלתו. לפי מאביו, יותר אמו את  לכבד האדם  שבטבע שאמרנו וכמו אביו, שכן  וכל

" תארו  אדםולכן הגדול.כסיל הכסיל מן שמדבר לפי "

ב  חלון 

ÈÏ˘Ó]" ל] חכםיא , נפשות ולוקח חיים עץ צדיק ""פרי פירוש  חקיחכם. שאסף " ֵָָֻ

הי הכלל וכדברי  בצדק, ונוהג  עושה "החכמה החכמה בדרכי ההולך הצדיק כי והענין ב.

לעולם . וחי ממנו האוכל אשר חיים, עץ כפרי  מעשיו פרי  הנה ותורתם , החכמים  כמצות

וכדרך לעולם , בהן וחי  לחיים, הצדק מעללי פרי  י)וכן  ג , פרי"(ישעיה כי טוב כי  צדיק ְִאמרּו

יאכלו  הצדיק"מעלליהם על ונאמר ג ). א, בעתו "(תהלים  יתן ּפרי ֹו נאמר "אשר ובתורה , ְִ

ה ) יח, בהם"(ויקרא וחי  האדם אותם יעשה ז "אשר אונקלוס  ותרגום ,"" בחיל בהון ְִֵויחי
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צדקות ,"עלמא  ועושה החכמה בדרכי  נוהג  שהוא שמלבד הצדיק, מן נכבד החכם ואולם .

" מתואר אלה בעבור ומבין"חכםכי בחכמה ומשכיל בנפשו, אסופה החכמה בהיות הנה ,

ובשכל  במשליו החכמה אל ּומקרבן זולתו, נפשות  גם  שפתיו במתק לוקח  הוא  ְְַָבמליצותיה,

וכדרך תורה, ומלמדם  החיים לדרך ומביאן יב)מוסריו, י, חן"(קהלת  חכם פי המבואר דברי  "

ג ')למעלה חלון ג ' "(חדר ומלת  כמולוקח . לא)" כג , נאם"(ירמיה  וינאמו לשונם  ."הלוקחים

רד  ז "ופירוש  ""ק וכמול לשונם , כא)המחליקים יז, לקחה "(משלי ברוב במתק "הטתו כלומר ,

תדיחנו  עשפתיה הנפשות"" מקרב טוב ושכל חן בדברי שפתיו  שבמתק לטובה נזכר ופה ְֵַכ.

שירד  צריך בגן  הנטוע  שהעץ וידוע חיים, עץ כמו הצדק פרי  אם והנה והצדק. החכמה אל

המטר  יחדל ואם ויצליח , יגדל ּומׁשפעם מים, פלגי  על שתול שיהיה או והמטר, הגשם ְִִָעליו

על  ונשפעים  מתקיימים והכשרון  הצדק מעשה לזה ודומה טוב. יראה לא בערבה ויעמוד

הצדק  בלב מצמיחים תורה וטעמי טוב שכל ודברי המוסר כי  והתורה. החכמה מי  ֵידי 

וכדאמרינןומעש החכמה, ב)ה מ, מעשה "(קידושין לידי  שמביא תלמוד הצדק "גדול אם  ולכן  .

העץ  שואב שממנו מים  מקור כמו חיים. למקור והחכמה התורה ּתמׁשל חיים, לעץ ִֵָנמשל

אחר במקום  אמר זה ומטעם  התלמוד. מן הטוב המעשה שואב כן  יד)רעננו, יג, תורת"(משלי

חיים מקור בסמוך."חכם ויתבאר ,

ÈÏ˘Ó]" יד] מותיג, ממוקשי  לסור חיים מקור חכם  ""תורת  פירוש חקיחכם. שאסף " ֵָָֻ

הי הכלל וכדברי בחכמה, ונוהג  ומלמדם"החכמה לעם, דרך המורה החכם כי והודיע ב.

נפשות בתורתו להחיות חיים, מקור כמו תורתו הנה בדרכיו, וללכת ה' את  ליראה

והתורה  חיים . עץ כמו הם  הם  המעשים  וכשרון הצדק שפרי  שפירשנו וכמו השומעים,

בעתו  פריו ויתן  בגן, הנטוע החיים  עץ את  ממנה להשקות חיים מים מקור כמו ומוסריה

שיצר  בעבור לאדם , החכמה תעמוד לא  ה', ויראת  השכל מוסר מבלעדי כי יבול. לא ועלהו

ונלוז  מתגבר הלב יצר ופעם  בחכמה, עושה פעם  ורע , טוב לעץ דומה ואז מאד, קשה הלב

אמר וכן  כג )ממנה. יט, לחיים"(משלי יי' הראשון "יראת בבית שבארנו וכמו חלון , ו ' (חדר

"ז') אמר ולא  חיים. מקור יי ' הפתאים"תורת  יבינום  לא עמוקות התורה שמליצות  לפי ,

ע שלמה שעשה כמו היטב, ויבארם יפרשם ובתורותיו במוסריו והחכם  לב. וכמו "וחסרי  ה,

י')שבארנו חלון ג' ט)בפסוק(חדר יב, חכם"(קהלת  קהלת  שהיה וגו'.ויותר  "

ÏÚאמרה התורה משל, יג )דרך כ, תנאף "(שמות חסר "לא נער יבין  ולא  קצרה, המליצה .

ובא  במצודתה. להלכד ומר רע  ומה רעה, מאשה להנצל טוב ומה מעון, ישתמר איך לב

והודיע  כה-כו)שלמה ו, אשה "(משלי בעד כי בעפעפיה. תקחך ואל בלבבך, יפיה תחמוד אל

תצוד  יקרה נפש  איש ואשת  לחם  ככר עד מרה "זונה הרעה התאוה אחרית  כי  הודיע  ועוד .

מות  יורדות  הרעה האשה ושרגלי ה )כלענה, ה, בה(משלי הנוגע  כל ינקה ושלא  ו,, (משלי

לדבקיםכט) הטוב והשכר אמרותיה, כל מתוקים ומה בחכמה, האדם  שידבק ראוי ואיך .

יצר  ולכבוש  להתגבר והוא  הרע, סור להיות הכל ועיקר בזה. כיוצא כל וכן  בה, ולמחזיקים

אחרית ולהבין ממנו, להנצל וסייגות גדרים  לעצמו לעשות  יתירה בינה לזה וצריך הלב.



ג  חלון - ד' 397חדר

איוב בספר שכתוב וכמו  העבירה. מהנאת המסתבבות  והסבות  כח)דבר כח, וסור "(איוב

בינה  בע"מרע  העשירי בחדר ויתבאר בלב,", מושלים  והּסכלות התאוה שרוח זמן שכל ה,

והשכל "אעפ  גדולות. היותר ברעות  גם להכשל קרוב הוא  צדק, וחפץ חכמה בו שיש י 

שתבין וכמו ולהתבונן, להשכיל וטהורות פנויות מחשבותיהן  ואין  ותועות , הולכות והבינה

הי הכלל בדרך "מדברי ללכת  לו נקל אז מרע , וסר ה' ביראת  מבין  האדם בהיות אבל ִֵח .

השכל  וכחות  מגלוליו, טהור הלב כי  בתורה, ולהבין  ולהשכיל המצוֹות , לעשות  חיים 

הן והרשעה התאוה כי ידעת וכבר ישרה. בדרך הלוך והולכים מעצמן  מתעוררים  והבינה

בתורה שכתוב כמו המות , טו)דרכי ל, הרע"(דברים  ואת המות  בלב "ואת היצר ומשול .

" אמר זה ועל המות . הגורם  רע לחלי  נדמה הרע, את לעשות חייםהמביא  מקור חכם  תורת 

מות ממוקשי ואבדון ."לסור מות הגורם היצר ממוקשות  האדם יסור תורתו ידי  שעל ,

אמר אחר כז)ובמקום יד, מות"(משלי ממוקשי  לסור חיים  מקור יי' דומות"יראת והמליצות  ,

מרע . סור להיות ה' ביראת  להבין  ומלמד ה', יראת  מלאה החכם תורת  כי לזו, זו

ג  חלון

ÈÏ˘Ó]" טז] ובוטח יד, מתעבר וכסיל מרע  וסר ירא  ""חכם פירוש  חקי"חכם. שאסף , ֵָָֻ

הי הכלל וכדברי  בחכמה, ונוהג כי"החכמה ה', את ירא  בחכמה הנוהג  החכם כי  הודיע ֵָב.

הכ  הכלל וכדברי בחכמה, האדם  שינהג  אפשר אי יראה ומבלעדי החכמה, יסוד ה."היראה

שפירשנו  וכמו יצרו, על שליט  יהיה ה' ביראת המבין כי  מרע , סר להיות היראה ועיקר

הראשון  בבית בארנו וכבר ב'. ז')בחלון  חלון ו' יראת(חדר הא', דרכים. שתי  על שהיראה

וזע עוזו יראת  והב', יתברך; "רוממותו זה בכתוב הזכיר ולכן  "ירא מו. אמר ולא  סתם , ירא "

ה' ""את שיראה לפי  השם, שיסדנו את  הכלל וכדרך יתברך, רוממותו יראת על לבד תורה "ֶ

ט')שם חלון "(שם  נכתב היה ואם  מה'. וכמו "ירא  ומוסריו, עונשיו יראת  על לבד מורה היה ,

" ובהזכירו שם . כןירא שמבואר ועל ביראתו ומבין ה' את ירא שהוא למדנו, שתים  סתם  "ִֵ

ב  השם  עברת  מפחד ירא  זה כל ועם  מרע , סר החכמים"הוא הצדיקים  דרך כן כי  וזעמו, ה ְֶַ

ע יעקב שאמר וכמו החטא. יגרום  פן תמיד ודואגים  בעיניהם , שפלים  לב,ה"שהן (בראשית

החסדים"יא) מכל וכענין "קטנתי  החטא , גרם פן  ירא והיה ג ), נ, נשערה "(תהלים וסביביו

ואמרו"מאד  א), ד, ז (ברכות  יג )ל"קדמונינו כז, וגו'"(תהלים  ה'' בטוב לראות  האמנתי 'לולא 

רבש דוד אמר 'לולא'? על נקוד יודע"למה איני אבל לצדיקים, שכר מתן  שיש  אני יודע  ע

מהם אני בתאותו "אם  בזדון  עבירות ועובר החכמה, מן הנלוז והוא הכסיל, ממנו והיפך .

ב  השם את ומכעיס  מתעבר היום  וכל ה', את ירא  אינו כי הרע , הרעים"וביצרו במעלליו ה

יגרום הזה הרע הבטחון ואולם רעה. מפחד ושקט בוטח  הוא אבל הפורענות , מן ירא ואינו

שע האבדון , וכדרך"לו מפשעיו, שב אינו כן  לב)י  א, תאבדם"(משלי כסילים ומלת"ושלות .

ב מתעבר " השם מכעיס  כלומר ההכעסה, על מפסוק"" וראיה כ)ה. כ, אימת"(שם ככפיר נהם 

נפשו  חוטא  מתעברו שם"מלך, פירש וכן  לעצמו. רעה וגורם נפשו חוטא מכעיסו כלומר ,

ז "רש ""י  וראב "מכעיסו ל ז ", ""ע  פירש עמו ל ענינו "מתעבר זה, בכתוב הנזכר מתעבר וכן .



השני  הבית  - נעול גן 398

ב  השם עם  שבראש"מתעבר מלך מלת  על שמוסב בעבור בכנוי, נזכר ושם ומכעיסו. ה

" נזכר הכתוב שבתחלת בעבור סתם , מתעבר אמר ופה כנגד ירא הכתוב, ושתיהן סתם, "

ב  ""השם  חכם, נגד כסיל הקצה, אל הקצה מן  שלמה ומשלי  "מתעבר ה. נגד מרע" ,"וסר

"בוטח "ו  נגד  והבן ."ירא " ,

ÈÏ˘Ó]" טו] חכםיב, לעצה ושומע בעיניו ישר אויל ""דרך פירוש  חכמה חכם. שלמד " ָָ

הי הכלל וכדברי בחכמה משוחת"ונוהג על הנחתו כי  הכסיל, מן רע  האויל בזה ורצה ב.

שיתבאר  וכמו שוין , והבהמה האדם  לידת ולדעתו החכמה, בעניני  כלל מאמין שאינו הדעת 

בעז  היצר,"במקומו תוקף בעבור לבו בשרירות והולך החכמה מן הנלוז הוא  הכסיל והנה ה.

האדם שינהג אפשר אי  אומר אבל החכמה, בוזה אינו ולכן  מפשעיו, שישוב תקוה ויש 

נאמר ולכן  חכמה, בוזה האויל אבל יצרו. על ושיתגבר ז)בחכמה אוילים"(א, ומוסר חכמה

""ּבזּו הזכיר "אוילים, ולא  החכמה,"כסילים" על חולק אינו הכסיל כי  ותבין האמור. מטעם  , ָ

יראת ׂשם  ואינו הלב עּור הוא אך החכמה, כפי  נכון הרעה שדרכו מבין  שהוא  שיאמר ִֵָעד

ראוי שכן  מבין ושהוא  נכון  שדרכו בלבו יתאמר כי ממנו, רע והאויל עיניו. לנגד וחכמתו ִֵה'

הראשון  בבית  בארנו וכבר ה ')לעשות . חלון ב' "(חדר שמלת והמביןישר , הבינה, על הונח "

" נקרא ""ישר באמת  אמר זה ועל בעיניו . ישר אויל כדרכו "דרך אולת שעושה מלבד כלומר ,

מבינת נשגבים  החכמה שדרכי  יודע החכם ואולם  הולך. ישר שהוא לו שנדמה אלא הרעה,

ומתגבר  בחכמה ונוהג  לבו שרירות  על נשען שאינו בלבד ולא העשירי , הכלל וכדברי האדם ,

והוא  לידו דבר-מעשה ובא  רחבה, ובינה שכל ובעל גדול חכם  הוא אפילו אבל יצרו, על

הגדולה, חכמתו מאסף על ישען  לא הענין, באותו הברורה וההלכה המעשה משפט  מסופק

כדרך  המעשה, משפט  להבין  מדבר דבר ולהוציא לדבר דבר לדמות  ובינתו שכלו ועל

דרכי כפי לו נדמה אם גם  אבל רבו. מפי  השמועה שקבל איש אין אם  החכמים שעושין

ובינה  שכל בו ושאין  כמוהו, חכם שאינו אחר ובא  לעשות , ההלכה שכך ושכלו חכמתו

" לו ואומר בנפשו, שהן  כמו העניןרחבה באותו ההלכה קבלתי  ויבטל "כך לדבריו ישמע ,

ה  גדר וזהו ההוא, האיש  כעצת  ויעשה שכלו, ומשפט באמת .חכם"דעתו "

Ú„Â בעז יתבאר הג' בבית  ""כי  שם  שנזכר "עצה ה מקום שכל שם, איסד גדול וכלל ,

" דבר שם הקדש  מדבר,עצה בכתבי  ענין  באיזו מלאחריו או מלפניו שנזכר מבלי  סתם "

לעשות מה כדת  להורות החכמה, במשפטי הסכמה על רצוני בחכמה, עצה על הכונה תמיד

שתי מהן אחד בכל שיש החכמה עניני ככל לכאן , ודרך לכאן  דרך בו שיש הדבר באותו

קיים , במציאות נמצאים מזו זו הפוכים "דרכים אמר זה ועל הראשון. הכלל ושומעוכדברי

חכם אעפ "לעצה החכמה, בעניני  זולתו דברי ומקבל ושכלו לבו משפט המבטל כלומר י",

במשנתינו שנינו זה ועל באמת. החכם  הוא  לדבריו, טעם נותן  ד)שאינו איזהו "(אבות ,

אדם מכל הלומד הראשון"חכם? בבית בקצרה בארנוהו וכבר ג '). חלון ו' ששנינו (חדר וכמו ,

ג )בעדויות משנה  א, ושמאי"(פרק  המקוה, את פוסלין  שאובין  מים הין מלא אומר הלל

משער  גרדיים שני  שבאו עד זה, כדברי ולא  זה כדברי לא  אומרים וחכמים  וכו', אומר
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את פוסלין  שאובין מים  לוגין שלשת ואבטליון : שמעיה מפי והעידו שבירושלים  האשפות

מים"המקוה  הין  למה טעמים ולתת לדרוש  הרּבה ובינתו דעתו ברוחב שהלל ספק ואין  .ְִָ

ואעפ  דעתו. להחזיק שמאי  עשה וכן פוסלין , אבל "שאובין  דבריהם, חכמים קבלו לא כ

והחכמה  ואבטליון, שמעיה מפי השמועה קבלו שהם  לפי גרדיים , שני מפי ה' עצת שמעו

בתוספתא  ואמרו האדם. לב ממשפט נשגבת  שהיא בעבור בקבלה, אם כי נקנית אינה

פ  ה "(עדיות  האשפות ,"ב)"א משער פחות  מקום  ואין  הגרדיים, מן פחותה אומנות אין

דעתו "ואעפ  על אדם יעמוד שלא  לדורות  ללמד דבריהם , על העולם  אבות עמדו לא ,"כ

ה  הקצה, אל הקצה מן הזה הפסוק וגם  באמונה. חקֹותיו ויקבל בה' ישען  "אויל "אבל ֻ

וה  ישר, הרעה שדרכו מדמה והשכל, הדעת מבטל חכם"מבולבל והבינה השכל בעל "

טעם יתן לא [אם ] גם כמוהו, משכיל שאיננו זולתו לו שיגיד העצה מפני  לבו משפט 

והבן . כעצתו, לעשות  ושומע  לדבריו,

ד  חלון

ÈÏ˘Ó]" ח] ילבט י , שפתים  ואויל מצות, יקח  לב ""חכם  פירוש חקיחכם-לב . שאסף " ֲֵַֻ

הכלל  וכדברי ממרומים, האלוהי לעזר זכה וחכמתו צדקתו וברוב בחכמה, ונוהג  החכמה

לאור "הכ  וזכה הבינתהו שדי  נשמת  כי מאד, גדולה שמעלתו לב חכם איש  כי והודיע  ז.

הזאת החמדה לאשר הלא  ובינתו, שכלו רוחב על להשען יאות ולמי ממרומים. הנאצל

ואעפ  ב "לו? השם  מצות  אחר יהרהר לבלתי מדתו מצות"כ יקח  לב חכם ולכן וחקֹותיו. ֻה

ב  השם  מפי לו וכדרך"שנצטוו א)ה, ב, אתך "(שם תצפון  ומצותי  אמרי  תקח אם ,"בני,

האדם לשכל שמנגדים או האדם, מלב נעלם וסודם  שטעמם בתורה הכתובות מצות  הן

וכענין אחריהן . יהרהר לא  הרשות, ובדברי במלחמות הנביא מצות  הן  ה ,"(שמוולבינתו, ב

לפניך "כד) ה' יצא  אז כי  תחרץ אז הבכאים  בראשי  צעדה קול את  הרהר "כשמעך ולא  ,

המצוה ושמר ית', מדותיו אחר ב)דוד פסקא כז, תהלים , אף (מדרש חרה עצמו זה ומטעם .

ב  אבל "השם  יחמול, ולא עמלק את  לאבד המצוה לקח  שלא  בעבור הצדיק בשאול ה

ית ' מדתו אחר ב)הרהר כב, הא'(יומא בבית  שבארנו  וכמו יו, ז')"(חדר חלון בכמה ד ועוד .

" ומלת הקדש. בכתבי כאלו ענינים כתובים שמלבד אויל מקומות למעלה, בארנוהו "

ובאמת הרעה. דרכו כפי להתנהג  ראוי כי מבין שהוא יחשוב גם אבל המצוה, עושה שאינו

ונביאיו  השם דבר על ישען  לא  זאת ובכל השכל, מבולבל הוא  גם רשעתו מלבד האויל זה

נכון , הרעה דרכו וחושב המשובשת , מחשבתו כפי  הבל דברי  ומרבה האמת , וחכמי

למעלה בארנו וכבר זה. בחלון  ג ')וכמבואר חלון ג ' הנשחתים(חדר המאמרים  שכל ,

" לשון עליהם הונח עליהם , מסכימים שכולם והכסילים האוילים בפי ."שפה המורגלים 

" "ילבט ומלת כמו בם"ישתבש" תבונה אין  שבושים המדבר על הזאת המלה והונחה ,

וכדרך חכמה, יד)ולא ד, ילבט "(הושע  יבין לא רד "ועם  ופירוש ז ". ""ק בדעתו ל ישתבש

א  פירש  וכן  ערבי. בלשון הוא  וכן  ומשתבש, לעשות מה ידע  שלא ז "כאדם  עכ ל "א  ד.""

" אמר זה ילבט ועל שפתים  נגד "ואויל ואולת  הבל דברי  בשפתיו המפטפט  האויל כלומר ,
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שהיא  אולת יעשה ולכן לעשות , מה כדת ידע  ולא בדעתו ישתבש  ותורותיו, השם  ֵֻחקי 

שכלו  נגד ויעקש יהרהר לא ותבונה, חכמה מלא  שהוא חכם-לב והנה גדולה. לכלימה לו

ברוב  וישתבש  לקחתם יחפוץ לא בו, תבונה אין  ואויל ויעשם, [ה'] מצות  ויקח ובינתו,

מחשבותיו. בלבולי 

ÈÏ˘Ó]" כט ] לב יא , לחכם אויל ועבד רוח, ינחל ביתו ""עוכר פירוש  לב . אישחכם " ֲַַ

החכ  אור עליו ונאצל בחכמה ונוהג  חכמה הכ מלא הכלל וכדברי  של "מה, פשוטו ולפי ז.

לי ? אדון  מי ואומר בגאותו בהם  לרדות ביתו ועוכר באולת הנוהג שהאויל יאמר מקרא

כי  וישפל. רוח ינחל כי  והעושר, הבית תעמוד לו לג )לא  ג, רשע"(משלי בבית  יי' ."מארת  ְֵַ

מתנשא  ואינו בחמלה, אדם בני  כל עם  ונוהג  ועניו, רוח שפל שהוא  לב חכם ממנו והיפך

ב  השם  השגחת כי  הלב. לחכם עבד האויל יהיה ולבסוף לגדולה, יעלה הוא ה "עליהם .

" מלת  הפנימי , והמשל בחכמה. הנוהגים  ביראיו וכדרך ביתדבקה וכחותיה, הנפש  על "

ג ) כד, בית"(משלי יבנה י"בחכמה בחלון ויתבאר בעז ", באולתו "ג  נפשו המשחית והנה ה.

" ביתו נקרא לא "עוכר בה הנטועים  והדעת הבינה השכל גם במדותיה, נשחתת  וכשנפשו .

" אמר זה ונגד מחשבותיו. בכל ישתבש אבל אמת , מחשבת  רוח יחשבו כדרך"ינחל (איוב ,

ג ) רוח "טז, לדברי טז),"הקץ ד, רוח "(קהלת ב),"ורעיון יב, רוח "(הושע  רועה והנה "אפרים  . ֵַ

וצדקתו  חכמתו שברוב הלב, חכם  ולהיפך בנפשו. נטועים  שהיו ובינתו שכלו השחית זה

יצליח  ולא ובינה; חכמה רוח  עליו ונחה ובינתו, שכלו על יתר ממרומים שדי  נחלת ַָנחל

הלב  חכם כי כך. ועשה כך עשה יצוהו לב, לחכם  עבד להיות  זולתי  דבר, בשום האויל זה

ובתבונתו, לבבו בחכמת הכל עושה הלב חכם וכן יועציו. בעצת  המדינה המנהיג  כמלך

הנהגה, שום  לאויל יאות  זולתי297ולא רוח, רעיון  עניניו שכל בעבור גדולה, או קטנה

הלב  חכם  מצות כפי והכל וכיוצא, וקוצר זורע  חורש  לב, חכם  עבודת לעבוד עבד להיות 

וראב  כמצותיו. לעשות  האויל ומכריח חכמתו כפי ז "המצוה ""ע פירש  ביתו ל עוכר ְֶַַ

ממנו. יקנהו כי לנחלה, לב לחכם [יהיה] האויל של ועבדו והבל. רוח  נוחל הוא  באולתו,

לחכם עבד הוא האויל או בחכמתו, קונהו והחכם קניניו, משחית  האויל כי עוהודיע  כ.""

ז "ורלב  ""ג  פירש  ר ל ביתו, משחית שהוא  הנפשיות ,"מי וכחותיו ואבריו הגוף בנין  כגון  ל

תועלת . בו אין  כי והבל, רוח  ינחל הוא  הנה בהם , המכוון לתועלת בהן  ישתמש שלא  עד

" במלת  ירצה או לזולתו. עבד ישוב בו במכוון ׂשכלֹו מלעבוד, עצמו מונעו "עבד ותחת ְִ

שיגיעת בו והרצון  מקרה, כענין 298שם  לב, לחכם יהיה בו עבד אשר יז)האויל כז , (איוב

ילבש' וצדיק ע'יכין ב "" השם  בהשגחת  זה וכל מצותיו."כ. ולשומרי  יראיו עם  המטיב ה

" שתאר לב והתברר שפרשנו חכם מה ועם  הרע. לבו יצר נגד הצדק בחקי  הנוהג על "ֵֻ

הכתוב. ענין  התבאר אנחנו,

לאחרים297. להנהיג כלומר

בעמלו298. שהשיג  הריוח
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ה חלון 

ÈÏ˘Ó]" כו] אופןכ, עליהם וישב חכם  מלך רשעים  הנוהג "מזרה חכם מלך פירוש , . ְֶָָָ

הכלל  וכדברי  ארץ, ולשופטי  ולרוזנים למלכים  חקֹותיה שחקקה החכמה חקי כפי ֵֻֻבמלכותו

""הי ומלת  "מזרה ב. ומלת  למרחוק, הפזור על להסיר אופן" התבואה דשין  שבו הגלגל על "

כמו כז)המוץ, כח, יסוב "(ישעיה כמון על עגלה שיהיו "ואופן  טוב אין הרשעים  כי  .

בין במדינה שבתם טוב אין גם  רשע . לעשות  יעזורו רעהו את  שאיש  לפי  אחד, ֶבהתחברות

גבול  מעל ירחיקם  הרשעים יזרה החכם , המלך ולכן  המדיני . הקבוץ ישחיתו כי אדם, בני 

יוזמים אשר מהם  יבצר עזר, בלי לבדם  שבהיותם  אחד, בקשר יהיו שלא ויפזרם  המדינה,

ב  השם  מדת  הוא וכן שכתוב"לעשות . וכדרך יג )ה, לח, וינערו "(איוב הארץ בכנפות  לאחוז

ממנה  ּכּבר,"רשעים  יזרם וטרם הועיל 299. ולא  מפשעיהם , להשיבם גדול במוסר ייסרם  ְָ

" אמר זה ועל אופןלהם . עליהם  קליפתו "וישב להסיר הדגן על העגלה אופן  שמשיבים כמו ,

הנביא  שהזכיר כמו ושבט , מטה ידי  על קליפתו שתוסר והכמון  הקצח כן  ואין  הקשה.

כז)ישעיה "(כח, בספר ויתבאר גנים, בעז מעין קל,"" במוסר יוסרּו לא הרשעים  אלו כן  ְִָה.

אז  ברשע , מחזיקים  עודם  הועיל, לא זה שגם  החכם המלך וכשרואה אכזרי. במוסר אלא

ב  השם  דרך וכן  הטובים. את  ישחיתו שלא  מארצו, ויגרשם  אותם  האדם ,"יזרה את  מיסר ה

הראב  ובפירוש  מעל. אשר  ובמעלו באולתו ימות  אז יוסר, לא  ז "ואם  ""ע להעיק ל מזרה ִֵָ

ואח  ידכאם , כלומר אותם, לדוש העגלה אופן עליהם  השיב וכבר יסירם"אותם, מעל כ

עפניו  הכוונה."" התבאר ומדברינו פירש, ויפה כ.

ÈÏ˘Ó]" יד] יכפרנה טז, חכם  ואיש מות מלאכי  מלך ""חמת  פירוש שנוהג חכם. " ָָ

הי הכלל וכדברי מעשים, ובכשרון  כי"בחכמה אחר, אדם כחמת  איננה המלך חמת כי  ב.

באפו, חמתו תעלה ואם  והמות , החיים על שליט המלך אבל בחמתו? לעשות יוכל מה

" אמר זה  וכנגד המלך. ומטעם בגזרת מות  משפט לעשות  הממהרים יש  שלוחים  חמתהרבה

מות מלאכי זולתי"מלך עליהם, והׁשליט מכולם הגבור הוא  כי  נגדו, שיתקומם  מי אין  כי ,ַ

יכפר  חכם "300איש  אמר זה ועל ובתחנוניו. בדבריו כעסו ופני  חכםחמתו הנוהג ואיש  "

כי המלך, חמת את  יכפר ובצדק יב)בחכמה י, חן"(קהלת חכם פי ישיב "דברי  ולמענו ,

קהלת  בספר כתוב לזה ודומה נקמתו. לנקום מאתו השלוחים  טו)המלאכים ט, (קהלת

בחכמתו " העיר את הוא  ומלט חכם  מסכן  איש בה הגדול "ומצא  המלך חמת  השיב כי ,

שבארנו וכמו ו')שכבשה. חלון ג' ב (חדר השם  השגחת  כי  לכתם", בעבור בחכמים דבקה ה

א)בצדק. טז , לשון"(משלי מענה ב "ומיי' והוא  מאתו.", רצון  ויפק המלך, בעיני  לחן  יתנהו ה

דניאל טז)וכענין  להרוג (ב, מות  מלאכי  שלח  וכבר בדבריו, נבוכדנצר מלך חמת  שהשיב

ואמר סמך ולכן ועזריה. מישאל חנניה דניאל ועמהם בבל, חכמי טו)לכל טז , באור "(משלי

כח (תבואה)299. כג, ירמיה

יפייס 300. או  יבטל
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מלקוש כעב ורצונו חיים  מלך הזאת"פני  המליצה כוללת ועוד מקרא. של פשוטו זהו .

ב  העליון  המלך חמת להשיב בפרץ עומד הצדיק וכענין "שהחכם  ל)ה, קו, ויעמוד "(תהלים 

המגפה  ותעצר ויפלל ואעפ "פינחס וכדרך". הנגף, והחל מות  מלאכי יצאו שבכר (במדבר י

יג ) המגפה "יז , ותעצר החיים ובין  המתים  בין ב "ויעמוד השם  כי  החכמים", לתפלת  נעתר ה

למקרא ודומה אחד. ענין  והכל מנהגם , וטוב צדקתם  בעבור ד)והצדיקים  ג, ומצא "(משלי

ואדם אלהים בעיני טוב ושכל ."חן 

ו חלון 
ÈÏ˘Ó]" ה] כח כד, מאמץ דעת  ואיש  בעוז חכם  ""גבר פירוש, יצרו חכם. על שמתאמץ " ָָ

הי הכלל וכדברי  בחכמה, שיצר "ונוהג ולפי  הלב. יצר לטבע  מנגדת  החכמה כי  והענין  ב.

וכדרך עליו, למשול גדולה גבורה צריך קשה, ד)הלב יצרו "(אבות , את  הכובש  גבור? ."איזהו

" "גיבור ומלת בשם האדם  מתואר זה ולטעם גבורה. מן  הושאל בו "גבר " נטוע  כי  בעבור ,

גבורה  וזוהי יצרו על יתגבר יש  והבחירה. הממשלה בעל והוא  כחותיו, על למשול גבורה כח 

" תאר אל גבר מלת בהסמך ולכן  יצרו "חכםלטובה. ושכובש  בדרכיו, ההתגברות על יורה ,

ותעצומות , עוז לו לתת ממרומים אלוהי עזר נלוה כזה לאיש  כי אמרנו וכבר בחכמה. ונוהג

ג )וכדרך קלח, עוז "(תהלים בנפשי ח),"תרהיבני  כח, למו "(שם עוז יא),"יי' כט, עוז "(שם יי '

יתן אמרו "לעמו כן  ועל בלב. החכמה דרכי  לצייר האלוהי העזר על המורים באלה וכיוצא ,

ז  שהש ל"קדמונינו י)"(מדרש ב, תורה "ר אלא עוז החכמה "אין  דרכי הן  התורה דרכי כי  ,

ו  דעת"העליונה. רוח איש  עליו נחה ותורתו חכמתו על נוסף כי  החכם , מן  גדולה מעלתו "

כדרך ה )דעת , ב, תמצא "(משלי אלהים  ב),"ודעת יא, ה'"(ישעיה ויראת דעת  ובכלל "רוח .

כזה, ואיש  בהן . וכיוצא  ית ' שמותיו וסוד ה' בדרכי והנפלאות  העמוקות  ההשגות  ידיעת זה

" הוא הנה יצרו, על להתגבר צריך שאינו כח מלבד תוספות"מאמץ כוללת  הזאת והמליצה .

כדרך והשכל, דעה גבורה ד)רוח ט, כח "(איוב ואמיץ לב כו),"חכם  מ, אונים"(ישעיה מרוב

כח  ""ואמיץ מלת  כי כמוכח . הזאת, הכוונה על הקדש  כתבי הניחו יז-יח)" יד, ועתה "(במדבר

חסד  ורב אפים ארך יי ' וכו' אדני כח  נא  "יגדל מליצת הקדים  וגו'. אדני" הזכירו כח  טרם "

היקר  העליונות הנביאהמדות  אמר וכן  ח)ות . ג, יי'"(מיכה  רוח  את כח  מלאתי אנכי ואולם

וגבורה  ולכןומשפט ובינה. דעה גבורה רוח  תוספות  על כולם המורים  בהן , וכיוצא  וגו', "

" אמר החכמה בדרכי ההתעצמות  בעוז כנגד חכם  לו גבר הנלוה לבד העוז עם  כלומר "

מאמץ  הגדולה וצדקתו דעתו ברוחב שהוא הדעת איש  ממנו ונעלה בחכמה. ינהג  ממרומים

לענין זה פסוק ונמשך וכיוצא . הקדש ורוח  לנבואה הנשגבות למעלות  וזוכה ה', רוח את  כח 

ג -ד)שלפניו כד, ונעים"(משלי יקר הון  כל ימלאו חדרים  ובדעת וגו' בית יבנה ,"בחכמה

" שרש  ברחבה לפרש אזכה ואם הדעת . ואיש החכם שבין ההבדל אחריו ושרש"עוז והזכיר ,

""כח " ושרש הדק."אמץ , בעיון יותר הענין  יתבאר ביניהן, המבדילים  וההבדלים ,

ÈÏ˘Ó]" ט ] נחתכט, ואין  ושחק ורגז אויל איש את נשפט  חכם חכם"איש פירוש, . ָָ

הי הכלל וכדברי החכמה, בדרכי  הדעת ,"שנוהג  משועמם  בהיותו האויל כי והודיע  ב.
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האויל, עם נשפט  החכם  אם  ולכן  ודעת. טעם חן  דברי  לו יועילו לא  שרשה, בקרבו ואולתו

כדרך חכמתו, כדרכי השכל במשפט  עמו שידבר ה )והוא קיב, במשפט "(תהלים דבריו ,"יכלכל

לדרך  להשיבו לבבו להבהיל ואזהרות, תוכחות כבושין  דברי עמו וידבר החכם  שירגז בין 

אולתו  להסיר ׂשֹוחקֹות, ובפנים  רכים  בדברים  עמו וידבר החכם, שישחק ובין  ַהטובה'

לאויל. נחת אין שפתיו, במתק

˙ÙÒÂ˙] רנה של היא הבאה הערה בספר]"המעתיק: כנדפס עצמו, "ו על נחת(ומלת "

טו) ל, (ישעיה  כמו הלב, והשקט הדעת  תושעון"יישוב ונחת יז),"בשובה ט, חכמים"(קהלת דברי

נשמעים ז "בנחת  חכמים  ובדברי  ב)ל". טז, הימנו "(מגילה נוחה זקנים שדעת  ישן (בבא ."יין 

ב) צד, הימנו "קמא נוחה חכמים רוח )."אין 

ÈÙÏעוד ואמר ג'. בחלון האויל ענין  שבארנו וכמו כלל, יועילו ב)שלא כז , אם"(משלי

אולתו  מעליו יסור לא  וגו' במכתש  האויל את ייסר "תכתוש שכאשר יודיע , משל דרך ועל .

ב " בחכמה "השם עולמו הנוהג  להםה כשישפיע  וכן המוסר. להם תועיל לא האוילים, את "

דרשו  זו וכדוגמא הארץ. מן  יתמו ולכן מעלליהם, ייטיבו ולא  חסדו לה' יודו לא  טובה,

ז  א)ל"קדמונינו קג, כשהקב (סנהדרין זה, פסוק לו "בפירוש  מראה בין האויל, את  שופט  ה

הקב  לו הראה אמציה נחת . אין  שוחקות , פנים  לו מראה בין זועפות , שוחקות"פנים  פנים  ה

הקב  הראה לאחז ישתחוה. להם  אלהיהם , את  הביא מהכותם ובשובו בידו, אדום  ה "ומסר ָָ

" דמשק, לאלהי ויזבח ארם, מלכי ביד ּומסרֹו זעומות, מעזריםפנים ארם אלהי  אמר כי  ְָ

רש"להם והביא ֹו ז ". ""י  מלת מדרשם  ולפי בפירושו. הקב חכםל על זה בפסוק הנזכר ה ""

" הט "חכםהמתואר  הכלל וכדברי יסודותינו.", וכפי  ז,

ז  חלון

ÈÏ˘Ó]" א] גערה יג, שמע  לא ולץ אב, מוסר חכם ""בן פירוש חכם. שמתאמץ בן  " ָָ

הי הכלל וכדברי  בחכמה, נוהג הראשון"להיות בבית  בארנו כבר ז')ב. חלון ו ' שני(חדר שיש 

ללמדו  החיים, לדרך להביאו בנו לייסר חייב והאב עונש. ויראת  רוממות יראת  יראה; מיני 

מוסר  אביהם למוסר שישמעו הבנים  מן ויש  החכמה. בדרכי  שינהג וליסרו וחכמה, תורה

מנעוריו, רע שהוא  הלב יצר לטבע מנגדת החכמה והנה עונש . למוסר שצריכין ויש  השכל,

הי הכלל וע"וכדברי כדרך"ז. בדרכיה, וינהג  חכמה האדם  יקבל המוסר, כ)י  יט, שמע"(משלי

באחריתך  תחכם  למען מוסר וקבל בעז "עצה החמישי בחדר ויתבאר ברצונו ". האדם  כי  ה.

הכ  הכלל וכדברי  הנפשיות , כחותיו על ""מושל אמר זה ועל אב א . מוסר חכם כלומר "בן  ,

כדרך האב, מוסר סבתו בחכמה, הנוהג  ח)הבן אביך "(א, מוסר בני  ""שמע ומלת  על לץ . "

וכמ  וטפש, פתי ואינו וּסכלות , הבל בדברי  ועוסק ובחכמה, בחכמים במקומו "המתלוצץ ש 

וחושב "בעז  לבו, בשרירות  והולך עליו מתגבר שיצרו האיש והוא הכסיל, מן הלץ ונבדל ה.

גרוע הלץ והנה ובחכמה. בחכמים מתלוצץ אינו אבל תאותו, יצר לכבוש לאדם  אפשר שאי
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להי ויוכל הכסיל. ואעפ מן בנו, יסר האב כי  אביו "ות  לקול שמע  לא כי  כסיל, נעשה כ

כי אביו, יסרו לא  ספק שבלי הלץ כן ואין עליו. יצרו התגברות  בעבור בחכמה, לעשות

על "אעפ  מתלוצץ היה שלא מועיל היה הפחות לכל מרע, סר להיות  המוסר יועילנו שלא  י 

עונש , ומוסר השכל מוסר אביו יסרו שלא  בלבד שלא  הדבר וברור החכמה. ועל החכמים 

ש מימיו "אלא  אביו עצבֹו "301."לא  לאמר בו גער לא בנו ליצנות אתה וכששמע  ככה מדוע  ֲָ

כעניןעושה? י)" לז, אביו "(בראשית  בו וכענין"ויגער ה ), ז , חכם"(קהלת גערת לשמוע  "טוב

למעלה ז')המבואר חלון ג ' "(חדר אמר זה ועל גערה . שמע לא יסרֹו"ולץ שלא  מלבד כלומר ,ְִ

זה  על נדבר ועוד לץ. להיות  ביותר נשחת  ולכן  שמע , לא  אביו גערת  אפילו אלא אביו,

ו') חלון ה ' "(חדר גניםובספר  בעז מעין יותר יתבאר ה.""

ÈÏ˘Ó]" כד-כה] ותגל כג , ואמך אביך ישמח  בו. ישמח  חכם ויולד צדיק, אבי יגיל גיל

""יולדתך  פירוש הי"חכם. הכלל וכדברי  בדרכיו, כן ונוהג  חכמה שלומד ולמעלה", (חלון ב.

"ב') תאר כי  "חכםבארנו מתאר נכבד בצדק "צדיק " ונוהג צדיק שהוא מלבד החכם כי  .

" בתואר מתואר עצמו כן וישרים ,"חכםשבעבור צדיקים שהן  החכמה בדרכי  שהולך לפי ,

ג  לשונות"הוא  בין אבדיל במקומו כי ודע ובמשליה. במליצותיה ומבין  בחכמה משכיל כ

בעז  וכיוצא  חדוה, גיל, שמחה, ששון, רק "של פה אלו בענינים להאריך אוכל ולא  ה.

" שמלת והוא אחד, כלל בקצרה האדם"שמחה להודיעך שישמח שמחה על תמיד הונחה ,

הדבר. באותו שמח  היה לא  והשכל, הבינה כח  בו נטוע  שהיה ולולי שכלו, משפט  אחר

לנפש . טובה תסובב הזה שהצער שופט השכל אם  הגוף, המצערים  ענינים על גם נופל ולכן

שע דן ולבו יסורין , לאדם  שקרו משל דרך ב "על השם יסלח  כן  הלב,"י וישמח  עונו, ה

אמר"אע זה ועל וידוה. יצטער טבעו שכפי ו-ט)פ טז , וגו'"(תהלים  בנעימים לי  נפלו חבלים

לבי שמח לכן  וגו' כליותי יסרוני  לילות ""אף ומלת  בזה. כיוצא כל וכן  ו ששון, "גיל ""

והאכילוהו  ויחף רעב שהיה או שנתעשר, משל דרך על בטבע. שהוא משוש  על נופלים

" והנה הטבע. ישישו אלו שכל ונתרפא , שכאב או המשוששמחה והלבישוהו, מן  נכבדת  "

[לומר] רצוני  האדם, שבנפש החכמה אל ההכנה כי ודע  הטבע . וגילת  משוש על שהן  והגיל,

מליצותיה  ולפרש החכמה טעמי  שפתיו במתק ולהטעים  וההבנה, ההשכלה על ההכנה בזה

חכמים משפחות הרוב על שתראה כמו אביו, מסיבת  הבן  בנפש נטועים כולם  וכיוצא ,

הכ  בכלל שאמרנו וכמו ובינה, שכל למעט."ובעלי  רב בין  בכחותיהן  נבדלין שהנפשות  ט

הבן חומר היות  ובעבור לה. משכן שהוא הגוף ערך כפי  בכחותיה שקולה ונפש  נפש  וכל

ר  כמוהו, חכם  יוליד הנה האב, מחומר ששנינו"קרוץ וכמו כמוהו, לחכמה מוכן (עדיותל

מ "פ  בחכמה "ט)"ב בעושר, בכח, בנוי , דברים, בחמשה לבניו זוכה שאמרנו האב וכדרך וכו', "

הראשון  י')בבית חלון ה ' הכחות(חדר בשאר ואולם  החכמה. אל ישראל נפשות  הכׁשר ְֵֶמענין

מסתעפים שמהן וכיוצא , והשנאה האהבה האכזריות  הרחמים כמו בנפש, הנטועות 

הכחות על ההכנה סבת שהאב דרך על האם, היא להם  ההכנה והרשעה, הצדק ֵפעולות 

ו301. א, מלכים -א
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ז  קדמונינו אמרו ולכן  לחכמה. העוזרות א)ל"השכליות קי, בתרא הולכים"(בבא בנים  רוב

האם אחי  ושנינו"אחר המדות. בענין וזה ב), "(אבות, חנניה בן  יהושע ר' יולדתו על ,"אשרי 

כל  ונגד יולדתו. את ברכו כן על אמו, לו גרמה וזה רב בשעור הצדק מדת בעל שהיה לפי

" אמר צדיק זה אבי יגיל ""גיל לשון  החכם ממעלת  פחותה שמעלתו צדיק אצל הזכיר ,"גיל ,

" אמר כך אחר שמחה. מלשון  בו הפחות ישמח חכם  מטעם"ויולד חכם  אצל שמחה הזכיר ,

" אצלו הזכיר האב, הוא הבן  חכמת  אל שהסיבה ולפי בו "יולד האמור. הוליד הוא  כאילו , ֵ

כל  שעל הודיע  כן אחר האב. מסיבת  זה שאין  לפי יולד, הזכיר לא צדיק ואצל החכמה.

" והזכיר וחזר חכם. ושהוא צדיק, שהוא  הבן  בראותם  והאם , האב ישמחו ותגל פנים

""יולדתך  אותה תאר ולכן  סבתו, שהאם הצדיק על ומוסב האב "יולדתך , שתאר כמו , ֵ

החכם .יולד " אצל "(והזהיר)" "ותגל [והזכיר] שהחל כמו הצדיק, על שמוסב בעבור גיל " ֵ

א  צדיק יגיל כדברי"בי בכתובים  כפל ואין  הפרטים כל הזכיר זה ועם שבארנו. ומטעם ,

ז "הראב  ל."ע

ח  חלון

ÈÏ˘Ó]" יא] ישבחנה כט, באחור וחכם  כסיל יוציא  רוחו ""כל פירוש מיחכם. " ְָָ

הי הכלל וכדברי  החכמה, כפי  כחותיו בכל ונוהג  בנפשו, אסופה בארנו "שהחכמה כבר ב.

ד') חלון ג' ז-ח)בפסוק(חדר ז , חכם"(קהלת  יהולל העשק רוח כי  מגבה רוח  ארך טוב וגו' "", ֹ

" וענין נפשו. על מושלת הכסיל רוח  המרחיב רוח כי שהוא  רבות פעמים עליו רמזנו "

וע ממנו, מלא האדם ולב שהרחיב. הכח  מחשבת הנפש  בית כל וממלא  נצוד "הכחות, כן י

כענין  הלב, על ועלה שהתגבר הכח חפץ כפי לעשות וגוזר יד)הלב ה , עליו "(במדבר ועבר

אשתו  את וקנא  קנאה ששנינו"רוח וכאותו  ודבר. דבר בכל וכן  ג ), שחכמתו "(אבות, כל

ועוקרתו  בא ורוח מעוטין ושרשיו מרובין שענפיו לאילן דומה? הוא למה ממעשיו מרובה

פניו  על הראשון"והופכתו בבית שכתבנו וכמו ג '), חלון ה ' ושנינו(חדר ד). איזהו "(אבות,

עיר' מלוכד ברוחו ומושל מגבור, אפים ארך 'טוב שנאמר יצרו, את הכובש  לפי"גבור? .

יוכל  שלא  עד הנפש , בעמק [הרוח ] להשפיל האדם עליו יתגבר שאם  ברוח, תלוי  שהכל

החכם זהו החכמה, גזרת וכפי האדם  ברשות אלא  הלב על ולהתרומם  גבוה להיות הרוח 

שנינו זה ועל ד)באמת. רוח "(אבות , שפל הוי  מאד הוא "מאד עליו מושל שרוחו ומי .

" שלמה אמר ועליו כסיל הכסיל, יוציא  רוחו ובריח "כל דלתים נותן  הכסיל שאין  כלומר ,

רוחו  כשיתלבש הן  לפעל, הכסיל יוציא  לבו על שיעלה כמו רוחו כל אלא  לרוחו, ומעצור

חפץ  כפי  פעולתו ויעשה לאור, יוציאנה וכיוצא  בקנאה בשנאה בגאוה או התאוות , באחד

ינהיג  אבל כחפצו, ולהגביה לפעול יניחנו ולא רוחו, על מושל הוא כי  להיפך, והחכם  רוחו.

בנפשו. האסופה החכמה חפץ כפי רוחו

Ú„Â" מלת כמופניםכי הנפש, פני על נופל יז)" כ, על "(שמות יראתו תהיה ובעבור

כד),"פניכם יז, חכמה "(משלי מבין  פני  הראשון "את  בבית  שבארנו וכמו ט'), חלון ח' .(חדר
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נאמר  בנפש  ומושל הכחות מן באחד מתלבש  האדם  כשרוח ולכן הזה. בבית עליו רמזנו גם 

" שהבאנו, הכתוב וכעדות הנפש. פני על היא המושלת  על שהמדה יראתו תהיה בעבור

""פניכם וכן היראה. מדת  בכם שתמשול כלומר חכמה , מבין  פני  החכמה "את שמדת  ,

ששנינו וכאותה בנפשו, ו)מושלת חטא "(אבות , ויראת  ענוה כמו "ומלבשתו בזה והנמשל .

הלב  ועין לנפש , האהובה המדה כן  לראות, שחפץ מה יראה ובהן  האדם, בפני שהעינים 

בה ומביט  שבארנו(היא)מציירה וכדרך הנפש . פני  א')על חלון ג ' "(חדר עיניו בפסוק החכם

עין"בראשו  ואין הנפש, בעמק נסתרת  המדות מן מדה שבהיות  אחור, הוא מזה והיפך .

לראות , עינים  אין ושם באחרוניתה, אלא  הנפש, פני על איננה בהעלם, והיא בה מביט  הלב

ה )וכדרך קלט, צרתני"(תהלים וקדם ומלת"אחור יא). כט, כמוישבחנה "(משלי פט," (תהלים 

תשבחם"י) אתה גליו ב "ּבׂשֹוא השם למעלה הים  גלי  בהתרומם כלומר ישפילם", ישבחם ה ְ

לצוד  למעלה לעלות  ויחפוץ יתרומם אם האדם  רוח לזה ודומה המייתם . וישקיט למטה

בה  יביט ולא  רואה, אין  בסתר הנפש , באחור ישפילנה חכמתו בעוז החכם  הנה הלב, את 

וע הלב, עין ז "עוד והמפרשים  והבל. ּסכלות  של פעולה יפעול לא כן ואני"י  כן, פרשו לא  ל

ארפנה. לא  אחזתי בדרכי 

ÈÏ˘Ó][ה אף "כט , ישיבו וחכמים קריה יפיחו לצון ""אנשי פירוש שאספו וחכמים. " ֲִַָ

הי הכלל וכדברי  הצדק, בדרכי ונוהגים החכמה ו "חקי  לצון"ב. ובעליאנשי  הנרגנים  הן  " ֵֻ

ומלת חנם . ושנאת בקרבה אף ויעלו מדנים  יעוררו הקריה, אנשי  לבב יפיחו ובכזביהם  לשון ,

כמויפיחו " יט)" ו, שקר "(משלי עד כזבים  שהוא"ויפיח הפה מן  הרוח נפיחת בעבור וזה משל ,

בלב  וחימה אף להב להעלות באש כנופח  בקרבה, יפיחו פיהם בהבל לצון  אנשי  וכן לדבור.

לאהוב  בצדקתם גם  אבל ולצון , כזב ידברו שלא לבד לא  בחכמה, הנוהגים וחכמים  אנשיה.

ע מחברו האחד אף ישיבו זה, את  זה ששונאים אדם בני כשיראו שלום, ולרדוף י"שלום 

ז  קדמונינו שאמרו וכמו אמת. ושפתי  שלום  יב)ל"דברי פרק נתן, דר' הכהן(אבות אהרן על

וכן"ע טז)ה. ד, השירים  שיפיח "(שיר לרוח  צוה בשמיו, יזלו גני הפיחי  תימן ובואי  צפון  עורי

ריח  בשמיו יזלו ואז באחיו."בגנו, איש חמת  ותעלה בקריה, רוח  יפיחו לצון אנשי  וכן  .

רש ז "ובפירוש ""י  ברוח ל הנפוחה אש כלהבת ילהיבו עיפיחו וראב "" ז "כ. ""ע  פירש יפיחו ל

ישיבו  בחכמתם  וחכמים  לצון , אנשי  בעבור ללכדם  פחים ישים  שהשם  כלומר פחים, יסבבו

הפחים מן  וינצלו השם, עאף כמו"" ענינו זה ולפירוש  יד)כ. טז, מות"(משלי מלאכי מלך חמת

יכפרנה  חכם  למעלהואיש  המבואר ה ')" ז (חלון הרב הודה פנים כל על שבעבור ". פה, ל

ב  השם אף ישוב אנשי"החכמה השם ירחם  לא כי  בצדק, המנהגים חכמת אלא  זה ואין ה.

אמת . יסודנו והנה שביניהם . מלאכת -מעשה ואנשי  הטבע  וחכמי החוקרים בעבור קריה

ט  חלון

ÈÏ˘Ó]" כד] אולתיד, כסילים  אולת  עשרם , חכמים ""עטרת פירוש שאספו חכמים. " ֲִָ

הי הכלל וכדברי בחכמה, ונוהגים סגולות"החכמה ומכל מפנינים  יקרה החכמה והנה ב.



י' חלון - ד' 407חדר

ההמון , אצל בזויה לפעמים החכמים חכמת  ואם לעד. עומדת ה' ויראת  החכמה כי  מלכים,

כענין החכמים, מסכנות  בעבור טז)הוא ט, אינם"(קהלת ודבריו בזויה המסכן  וחכמת

למעלה"נשמעים שפירשנו ו'), חלון ג' בעיני(חדר חכמתו תגדל עושר גם לחכם  בהיות ולכן .

כענין נשמעים דבריו ותהיינה יא)ההמון, ז , נחלה "(שם  עם חכמה בחדר "טובה ויתבאר ,

" אמר זה ועל עשרםהז'. חכמים  ההמון ,"עטרת בעיני ויגדלנה החכמה יפאר העושר כלומר ,

זהב  של העטרת כמו ההמון, בעיני  תנשאהו והיא  המלך, בראש  שהיא  זהב של העטרת כמו

אעפ  עליהם, והודו מוראו ותתן  ההמון  בעיני  תנשאהו והיא  המלך, בראש  שאין"שהיא י

אעפ  החכמה וכן  בעטרת. תלויה כבודה "המלוכה העושר ּתגדל בעושר, תלויה שאינה ְֵַי 

תח ׁשב, לא בעוניו בין  בעשרו בין  בזויה, לעולם  שהיא הכסיל אולת כן ואין ההמון . ֵֵָבעיני 

האולת כי  נשמעים . אולת  הדובר הכסיל דברי  ושיהיו האולת שתחשב מסבב העושר ואין

" אמר לא  כן  ועל [לו]. יצחק השומע  כל בעצמותה, ואולתבזויה בזוים  כסילים  כי"ודברי  ,

אבל  ההמון . בעיני ונחשבים נשמעים כסילותו דברי לפעמים תהיינה עשיר, הכסיל בהיות 

אולת , תמיד תשארנה למעלה, וכמבואר האדם , דעת שקול נגד שהן הדברים  והן  האולת 

כדרך אולת , ינחל באחריתו שהכסיל ולפי  העושר. יופי  עליהן  תכס ב)ולא טו, ופי"(משלי

אולת יביע דבריו."כסילים שומעי  כל בעיני  לחרפה יהיה הנה ,

ÈÏ˘Ó]" לה] קלוןג , מרים  וכסילים ינחלו חכמים  ""כבוד פירוש  החכמה חכמים. בעלי " ֲִָ

הי הכלל וכדברי ובמישרים, בצדק הראשון"הנוהגים לבית בפתיחתנו בארנו וכבר ב.

" שמלת הששית , נשמתכבוד בכונה על הנאצל העליון  הרוח על הקדש  כתבי  הניחו "

שאמר ירובעל בן יותם בו שהשתמש  המשל שם  בארנו גם ט)האדם. ט, החדלתי"(שופטים

ואנשים ? אלהים יכבדו בי  אשר דשני  וכן"את אלהים. רוח עליו שנחה האיש  על שרמז ,

הכ  בכלל ממרומים"הודענו אלהים  רוח  באחרית  אליו ילוה בחכמה, ונוהג  יצרו שהכובש ִֶָד

הראשון  בבית בזה לדבר שהרחבנו וכמו הקדש, רוח  נכון  רוח ולאמצו, ה'לסייעו (חדר

וה ') ד' כדרךחלון ינחלוה, הם  בחכמה הנוהגים  ליראיו אלהים  מ ּתת וזהו ב). לא, ומה "(איוב ַַ

ממרומים שדי ונחלת  ממעל אלוה בעז "חלק ויתבאר ."" בספר גניםה אמר "מעין  זה ועל .

ינחלו " חכמים יצרם"כבוד על שהתגברו הטובה ולפעולתם  לאחריתם תקוה יש  כלומר ,

ויאמר  ה', על ויתענגו ישמחו ואז הקדש, רוח כבוד ינחלו זה בעבור כי בחכמה, ְֵֵָונהגו

יג )עליהם נח, מכובד "(ישעיה יי' לבם"ולקדוש בשרירות  ההולכים והם  הכסילים, ואולם .,

בחדר  אפרשנו דבר-בינה בזה ויש בנפשם. הקלון ירים באחריתם  וההבל, התאוה רודפי

בעז  בו "העשירי  בפירושו, עוסקין  שאנו הזה והפסוק כולה. הפרשה אפרש  שם כי ה,

הפרשה. אותה נחתמה

י ' חלון 

ÈÏ˘Ó]" כ] יבלענו כא, אדם וכסיל חכם, בנוה ושמן נחמד ""אוצר פירוש שאסף חכם. " ָָ

הי הכלל וכדברי  ובצדק, בחכמה ונוהג  החכמה וכבר "חקי  נכבד, משל זה בפסוק ויש  ב. ֵֻ
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הראשון  בבית  עליו ז')רמזנו חלון ו' שאוספין(חדר אוצר לבית  נמשלת שהיראה ואמרנו ,

להניח  ומקצוע  בית  אין אם כי  בו. שמורים והן  ומעדנים חפצים היקרות , הסחורות בתוכו

ה', ביראת  פתוחה נפשו שבית ומי כולה, החכמה אוצר היראה וכן  כלום. אין  החפצים , בו

המעשה. והוא ההוא , האוצר מן  יסתפק גם נפשו, באוצר וישמרנה החכמה קבוצת יאסף

וכענין העשייה, לידי  מביאה השמירה כח)כי  כח, היא "(איוב אדני יראת הן  לאדם  ויאמר

בעז "חכמה  העשירי בחדר ויתבאר וכן ", ו)ה. לג, אוצרו "(ישעיה היא ה' ויתבאר "יראת ,

בעז  הששי  ששנינו"בחדר וכמו ג )ה. חכמה "(אבות , אין יראה אין  בפתיחתנו "אם  בארנו וכן .

והוא  לשמן , העליון  הרוח תמיד המשילו הקדש  שכתבי החמישית, בכונה הראשון  לבית 

וכדרך החכם, נשמת עם הדבק האלוהי ה )העזר כג , ראשי"(תהלים בשמן  על "דשנת וגם  .

שהוא  הזית  אל הקדש ברוח  המלובש  האיש  המשיל כן שבעבור יותם, של במשלו רמזנו זה

" ומלת השמן. שכתובנוה פרי  כמו האדם, לנשמת תאר ו)" ח, כי"(איוב אתה וישר זך אם

צדקך  נות ושלם  עליך, יעיר ספק "עתה אין אתה, וישר בחכמה ונוהג  לבבך זך אם כלומר ,

" בך להופיע  עליך, כבודו יעיר אלהיםכי  ""דעת  צדקך . נות  בנשמתך "ושלם  שלמות לתת  ,ֵ

ראב  אמר וכן הצדק. ז "בעלת  ""ע  הנשמה ל היא  צדקך, ענות  בחלון"" שבארנו למה דוגמא כ.

ועל  הקודש. הרוח והוא כבוד ינחלו באחריתם ובצדק, בחכמה הנוהגים  שהחכמים הט ',

" בחכמתו שלמה אמר חכםזה בנוה ושמן  נחמד נחמד "אוצר אוצר שהוא ה' יראת כלומר ,

שתיהן גם  האלוהי, העזר והוא  הטוב השמן  וכן  והעשייה, השמירה החכמה, טוב כל מלא

החמישי בכלל אמרנו וכבר החכמה. חקי כפי במנהגיו הנוהג  החכם בנשמת  ֵֻנמצאים 

ג  נטוע  החכמה שכח אמרנו, הששי ובכלל הנפשות. בכל נטועות בכללן  בכל "שהכחות כ

בכח  ולכן הנפשות , בכל היא גם  נטועה והממשלה הבחירה שכח עשרים , ובכלל ֹהנפשות.

ב  השם את לירוא אדם  יזכה "כל יעשה, כה ואם  כמצותיה. ולהתנהג  החכמה ולקבל ה

בעבור  לא וחכמה, ה' מיראת נלוזים שהכסילים אלא  האלוהי . העזר נפשו על להמשיך

והולכים עיניהם  מראה אחר הטותם בעבור אלא במישרים, ללכת  הכח מהם שחדל

יאספו  ולא  ה' ביראת יחשבו לא  שבנפשם , הזה הנחמד האוצר יבלעו כן  על לבם . בשרירות

" אמר זה ועל בחכמה. ינהגו שלא לומר צריך ואין  החכמה, יבלענו בו אדם  כלומר וכסיל "

לעזר  יזכה לא  ולכן  האוצר, יבלע  החומרי  והחלק האדמה אחר הנמשך כסיל או גדול, כסיל

זצ המקרא  מפרשי כן פירשו ולא לשמן . הנמשל ל."האלוהי 

ÈÏ˘Ó]" כב] מבטחה כא , עוז ויורד חכם עלה גבורים  ""עיר פירוש החכמה "חכם. בעל , ֶָָ

הי הכלל וכדברי  ובמישרים , בצדק להורות"הנוהג מאד, צח משל זה בכתוב וגם ב.

ב  השם השגחת כי בעבור האדם, ואושר ההצלחה כל יסוד אלהים  ויראת ה "שהחכמה

ומבטח  משגב לו אין מחכמה והנלוז רע . מכל לבטוח ויוכל החכמה, פי  על בנוהגים  דבקה

כענין וכבודו, עשרו ולא  גבורתו ולא ובינתו שכלו לו יועילו לא  כי  עליו, ט,לבטוח  (ירמיה 

בחכמתו "כב) חכם  יתהלל לעמוד אל כח  יעצר ומי אידו. ביום  לאדם יעמדו לא כי וגו', "

חרב  דבר, הרעים המשפטים מן באחד בו נלחמים  השמים  מן  אם העליונה, הגזרה ֶֶבפני 
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ׂשמים והם  וכוכביהם, השמים  וסביבותם  בארץ סגורים  אדם בני כל והנה וכיוצא. ִָורעב

יודעים כולם  הללו? העליונה הגבורים נגד יתיצב ומי תמורה, בלי רגע אין  בארץ, משטרם 

מעולם אשר והגבורים  הענקים  מושב לעיר דומה? הדבר למה לפניהם. יעמוד מי שאין 

כי רגע , האדם  מבני  זולתם יבטחו לא הנה כחגבים . בעיניהם  האדם  בני  ויתר השם , אנשי 

החכם ואולם ענק? בני לפני  יתיצב ומי  הענקים, אימת  עליהם תפול מתי יודעים אינם 

ב  השם השגחת  יוריד ובצדקתו ובזכותו מעשים , ובכשרון בצדק יצוריו,"הנוהג על ה

ב  השם ואז ה"והשגחת  בעדם , מגן השם כי  מרע  ייראו ולא  העליונה, המערכה רעת תבטל

" אמר זה ועל לבטח. חכםישכנו עלה גבורים גבורים"עיר מושב לעיר הדבר המשיל ,

עוז  והוריד העיר, אל עלה והחכם  הלבב. רכי  אנשים ההר ובתחתית  ההר, בראש  היושבת

מוריד  שהחכם  הוא והנמשל הגבורים. מאימת  יחתו שלא בשפלה, ליושבים  מבטח להיות 

ב  השם  גזרת"עוז ומאימת  מרעת יחתו שלא  הארץ יושבי על מבטח  להיות  מלמעלה, ה

" ומלת  העליונים . כמועוז הכוכבים  יא)" כט, יתן"(תהלים  לעמו עוז וכמו"יי' יט), ז , (קהלת

לחכם" תעוז למעלההחכמה ובארנוהו וגו', י)" חלון ג ' וכמו(חדר ה ). כד, חכם"(משלי גבר

מלחמת"בעוז  לדבר ורמז מכל. תעוז וחכמה ה' שיראת ולמדנו ששי , בחלון שפרשנוהו ,

שנאמר השר, עם  ה )יעקב יב, ויכל "(הושע  מלאך אל ""וישר ובספר שלמה . "חכמת 

" כתוב קשה שהעתקנו, במלחמה אותו מכל,302,"וּתׂשר תעוז אלהים יראת  כי  וידע ַַָ

אלהים יראת כי  לדורות להודיע זה לו וקרה המלאך. עם  המלחמה היא קשה ומלחמה

וראב  עליו. שולט  ושר מזל אין וחכמה, ביראה נוהג שהאדם זמן  וכל מכל. תעוז ע"וחכמה

""ז  פירש  לחומות ,ל רמז ועוד מגבורה. חכמה טובה כי  להורות  חכם, עלה גבורים  עיר

חומותיה  רדת  עד עכענין  בפסוק"" למעלה בארנו וכבר טז)כ. ט, חכמה "(קהלת  טובה

מדבר מגבורה  אין  פה וכן החכם , בתחבולות  העיר הצלת על שם  האמור הענין שאין "

מלת המקרא  בכל תמצא  לא  גם המלחמה. חכמת  בתחבולות העיר חומות החכם  שהוריד

בעניניעוז " היודע  התחבולות  בעל את לפאר בספרו שלמה בא  לא גם העיר. חומת  על "

הרלב  כי וראיתי וקרב. ז "מלחמה ""ג  הוסיף כן הוא  גם שפירש  לחכםל זה יהיה אמנם

בו  האלהית  ההשגחה דבקות  ומצד חכמתו, ע"בעבור מה ", והוסיף הענין בקושי הרגיש כ.

שהוסיף.

יא  חלון 

ÈÏ˘Ó]" ח] מרפא יב, חכמים  ולשון  חרב כמדקרות  בוטה ""יש פירוש בעלי"חכמים. , ֲִָ

הי הכלל וכדברי החכמה, כפי  הנוהגים הצדיקים  זה "החכמה פסוק בארנו וכבר ב.

שניה, פעם  נפרשהו זה, בחדר שמקומו ולפי  העשירית . בכונה הראשון לבית  בפתיחתנו

חדוש . בלי מדרש "303ואין  כמובוטה מלת  הדבור, על ד)" ה, בשפתים"(ויקרא ."לבטא 

יב302. פסקא י פרשה שלמה, 147)חכמת (עמ'

א 303. ג , חגיגה
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ומרבים העליונה החכמה דרכי  על סרה הדוברים הרשעים  דברי בחכמתו שלמה והמשיל

ל  האמת  נגד חרב "טענות פצעים ,"מדקרות בגופו ועושה בחרב רעהו איש ידקור כאשר כי .

בנפשותם ועושה השומעים , הדעת חלושי  נפשות בדבריו דוקר הזה המשחית  איש כן

היא  ומה רפואה. הנפש פצעי צריכין  כן ובמזור, בתחבושת ירפא הגוף שפצע וכמו פצעים .

החכמים אל ללכת  ונוהגים304רפואתן? בלבם , ה' ותורת  החכמה חקי שאספו אלו ֵֻוהן

השומע אזן על ידברו והם אלהים. ויראת דעת העם את  מלמדים ובבינתם  ובשכלם  בצדק,

וע ממש, בהם ושאין הוללות  הרשע  דברי כי לו ויבארו טוב, ושכל חן תרפא "דברי  כן  י 

" אמר זה ועל השומע . מרפא נפש חכמים  ""ולשון  מלת כי הנדבריםלשון. המאמרים על "

למעלה וכמבואר בינה, ג ')ברוח חלון ג ' חז (חדר מאמר זה על פרשנו וכבר שאמרו". (שבתל

ב) חכמים"קיט, תלמידי בה שביזו עד ירושלים חרבה שהזכרנו."לא  הפתיחה מדברי  תראנו ,

הרשע מפי  היוצאים מ ׁשחת  לדברי אזן ומטה הדעת , חלוש הוא  השומע שאם מזה ְָָותלמד

בעיניו "וה  החכמים"חכם  דברי  ישמע כאשר מאולתו, לשוב ורפואה תקנה לו יש עדיין  ,

" בשם יכונה לא  ולכן אמת. בעיניו מגידי אפיקורוס.חכם  או והתחזק 305" התאמץ אם  אבל

בכלל  הוא והרי  תקנה לו אין  אז דבריהם , ויבזה החכמים  על שילעג עד באולתו

שנינו"אפיקורוס " זה ועל א). צ, וכו'"(סנהדרין הבא  לעולם חלק להם  שאין  ואלו

בגמרא"ואפיקורוס  ואמרינן ב), צט , זה "(סנהדרין אפיקורוס תרווייהו דאמרי ושמואל רב

חכם תלמיד המכחיש"המבזה הוא  אפקורוס  סתם כי תמוהים, התלמוד דברי  הסברא  ולפי  .

וכ  ובדעות , המבזה באמונות  על משנתינו לפרש  ראו ומה וכיוצא. ועונש  שכר בהשגחה ופר

לעוה "ת חלק לו שאין  אפיקורוס  דודאי הדבר, נכון  ולדברינו הׁשחת"ח ? כשנשחת  היינו ְֵֶב,

דברי וכשישמע  הרשעים, לשמועת  לבו שנפתה הדעת  חלוש  אבל תקנה. עוד לו שאין  גמור

לעוה  חלק לו שאין אפקורוס בכלל זה אין מאולתו, ישוב מקרי"חכמים גמור והׁשחת ְֵֶב.

ושמואל  רב אמר זה ועל וכדפרישית . אותם  ומבזה הבינה בעלי  החכמים  על כשמלעיג 

ת המבזה זה תרווייהו והבן ."דאמרי עוד, מאולתו ישוב שלא  ומופת  אות שזה ח,

ÈÏ˘Ó]" ג ] תשמורםיד, חכמים ושפתי גאוה חוטר אויל ""בפי  פירוש  אנשי"חכמים. , ֲִָ

הי הכלל וכדברי בצדק, הנוהגין  גאוה,"החכמה חוטר יש  הנשחת  האויל בפי כי והודיע ב.

הנשחתים . כמנהגיו נוהג  שאינו זולתו ויקלה בגאוה ידבר כי אדם , בני  בו לרדות גאוה מטה

" אמר אויל ולכן שהמאמרים"בפי והּסכלות, החכמה מנהגי  על מדבר שהענין לפי  ,

" מלת עליהן הונח  אלה בכמו למעלה"פה שנאמרים  וכמבואר ג '), חלון ג ' כן(חדר ואין .

כנגדן , קשות ידברו לא וברשעה, בכסל נוהגים זולתן  כשיראו בחכמה, הנוהגים החכמים 

ולכן מפשעיהם . להשיבם מסותרת  ובאהבה בנחת  יוכיחום אבל וגאוה, בזיון דברי  ולא 

ללמד  דעת  בדברי המוכיח  החכם  אבל לקלון. ויהיה וירדפוהו דבריו, לשומעי האויל ישנא

שמלת שם, בארנו וכבר יאהבוהו. דבריו שומעי  כי מרע, ישמר ומוסר יראה העם את 

ה"א 304. סוף  פ"ב דיעות הל ' רמב"ם,

האמת 305. היא מה לברר החכמים  אל  הולך שהוא עוד כל זאת
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"שפה " אמר זה ונגד בדעת. המאמרים  על הונח חכמים" ותגןושפתי  עליהן תשמורם "

למכשול. לו ויהיה תשוב אליו האויל שבפי  החוטר ולהיפך בעדם .

יב  חלון

ÈÏ˘Ó]" ב] אולתטו, יביע כסילים  ופי  דעת  תיטיב חכמים  ""לשון  פירוש  בעליחכמים. " ֲִָ

הי הכלל וכדברי  בצדק, שנוהגים  ""החכמה מלת והנה רבותלשוןב. פעמים בארנו "

" ומלת  הבינה; בכח  הנאמרים  דברים על העמוקיםדעתשהנחתה המאמרים על "

" מלת  ממנו והיפך "אולתוהנפלאים. ומלת  נשחתים . מאמרים על שהנחתה נופל תיטיב " "

" אמר זה ונגד ויפיו, ותקונו ענין הטבת  דעתעל תיטיב חכמים  בעלי"לשון החכמים  כי  .

לזולתם . ונפלאים עמוקים  ענינים דעת , דברי בלשונם ויבארו יבינו בצדק הנוהגים החכמה

לבב  אל וליפות  להיטיב להבין  לענין , ענין  וידמו למשל משל ימשלו ובבינתם  בשכלם כי

מן הנלוזים  והכסילים  האדם. מדעת  נפלאים  המחשבה בתחלת שהן דעת , אמרי השומעים

ירחיבו  רע, ומה טוב מה ההנהגה בעניני כשמדברים  בפיהם  כי  להיפך, עושים  החכמה

" ומלת הבל. בדברי וליפותו האולת לפרש ו יביעמאמרים הדבור. הרחבת  על נופל "יביע""

כמו כו)הפירוש  א, רוחי"(משלי לכם ענין"אביעה בו יש כאילו האולת , לפרש  ירחיב והנה .

" אמר הדעת  אצל כי  והסתכל האולת"תיטיב אמתי. ואצל בעצם, טובה הדעת כי בעבור ,

" במלת באולת ."יביעהשתמש  טוב שאין לפי  הטבה, בלשון  ולא  ,

ÈÏ˘Ó]" ז] כןטו, לא  כסילים  ולב דעת  יזרו חכמים  ""שפתי  פירוש בעלי"חכמים. , ֲִָ

הי הכלל וכדברי  בצדק, הנוהגים ""החכמה מלת  כי רבות  פעמים  בארנו על דעתב. הונח "

כמו ותהלתו, ה' ביראת הנכלל כל כוללים והם  והנפלאים, העמוקים יא,הענינים (ישעיה

יי'"ב) ויראת דעת  הראשון "רוח  בבית שכתבנו וכמו ז'), חלון ו ' כינו (חדר הקדש  שכתבי ,

" העליונים הסודות  מרכבה תעלומת  ומעשה בראשית  הנכלל "מעשה כל כלל דרך ועל .

" במליצת  ותפארתו, תהלתו ה' ה'בכבוד מהן"יראת  באחד שאין  לפי דעת, דברי  הן והן .

הגדולים . לחכמים  מתבררים והן  אמתי , אחד יחוד על נוסדים כולם  אלא והפוכו, דבר

" ג שפתיומלת  בארנוהו """ אמר זה ועל דעת . מאמרי המדבר על שהונח  חכמיםכ שפתי

דעת מצותיו,"יזרו שומרים ואינן  ה' את  יראין אינן  אשר הכסילים את  כשמוכיחים כלומר ,

בעבור  כי  עושים. הם  טוב לא  כי  ולהודיעם וחקֹותיו, החכמה בעניני עמהם  יתוכחו ַֻלא 

דברי על ויחלקו הכסילים  ישמעו לא הט ', הכלל וכדברי  הדעת , מופתי החכמה על שאין 

" אבל דעתהחכמים. יזרו ""חכמים  ומלת ה'. ויראת דעת דברי לכסילים ילמדו כמו יזרו , "

רש וכדברי זהב זר מלשון ז "יכתירו, ולנצח "י  דעת עניני לכסילים ויבררו יבינו כי  כי306ל,

דעת ששקול בעבור דעת דברי  לקבל מדעתו מוכרח אדם וכל ה'. את  לירוא  להם ראוי 

המושכלות דעת שקול מופתי בדרכי  מבוררים  דברים שהן לפי  עליהן, מכרעתו האדם 

אותם306. לשכנע  כלומר 
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הראשון הראשונ  בבית שבארנו וכמו ותולדותיהן , ה ')ות  חלון ו' ואעפ (חדר לא ". הכסילים כ

ב  השם יראת  ישימו ולא  החכמים, לדברי  מושל "ישמעו שיצרם לפי  זה וכל לבם . על ה

לבחור  עמם  בל לבם כי  ה', ביראת רוצים  אינן וההוללות התאוה אל נטותם  ומרוב עליהם,

" מלת  כי  אמרנו וכבר על לב בטוב. הגוזר והוא  בנפש , הנטוע  הממשלה כח על הנחתו "

" ומלת  ולרע . לטוב כמוכןהמנהגים והנכון , הצדק על יט)" מב, אתם"(בראשית  כנים  ,"אם

ז) כז , דוברות"(במדבר צלפחד בנות  ""כן זה ועל כן. לא  כסילים כסיל "ולב כל לב כלומר ,

כדרך נכון, אינו לז)וכסיל עח, עמו "(תהלים  נכון  לא  כולם"ולבם הכסילים שוים  זה ובענין .

ארחות והולכים תועים  שבו והבינה השכל כן  ועל ברע . וחפץ היצר, ברשת  נצוד שלבם 

בנקל  נכון , לבם היה ואילו לבם. על ולשומם חכמים  שפת להבין  לב נותנין ואינן עקלקלות ,

הרעה. מדרכם  שבים והיו החכמים, משפתי  היוצאים הברורים הדברים  מקבלים היו

יג  חלון 

ÈÏ˘Ó]י ""י' קרובה ד] מחתה אויל ופי  דעת יצפנו ""חכמים פירוש  שאספו "חכמים. , ֲִָ

הי הכלל וכדברי בצדק, ונוהגים  הרלב "החכמה ופירוש ז "ב. דברי"ג  בלבם  יצפנו החכמים ל

ופי הענין . ועומק כונתם  על ההמון  יעמדו לא  פן  יראים כי אדם, לבני יודיעום ולא  דעת ,

יצפון החכם והנה בדבריו. יזוקו ושומעיהם לאנשים, קרובה מחתה שבהם  דברים  יגיד אויל

תוכן זהו הרע . את  מדבר יחוש  לא והאויל רע , ממנו יקרה פן מדאגה הטוב ויעלים 

"307פירושו. בכלל כי יסודותינו, עם  מסכימים דעתודבריו ונשגבים ,דברי רמים  ענינים  "

כדרך  יצפנום. ולכן לצנועים אלא אותן  מגלין  שאין  מרכבה, ומעשה בראשית מעשה כמו

יא) קיט, אמרתך "(תהלים צפנתי  יעלימו,"בלבי  ולא  יצפנו לא  ועניניה החכמה דברי אבל .

כ)כי א, תרונה "(משלי בחוץ ישמעו "חכמות  פן אדם , לכל ּולהׁשמע  להודע צריכה והיא ,ְְִִַַָָ

" ולכן  ממנו, תעלומה והדעת הדעת , משועמם האויל ואולם יקבלו. מחתה ופן אויל ופי

המנהגים"קרובה  בעניני כשמדבר כלומר למתירא 308, דומה הדבר רע , ומה טוב מה

ידבר, נבלה כי  יפחדו השומעים  פיו, האויל כשיפתח  כן  וכמו לבוא . קרובה שהיא  ממחתה

ראב  אבל הטובות. הלבבות בעלי  והמכאיבים המצערים  ""ודברים פירש  שלא ע  דעת יצפנו

ע"ישכחוהו  ,"" למה לפרושו ויקשה "דעתכ. יצפנו אמר ולא וכדרך"חכמה " קיט,? (תהלים 

לך "יא) אחטא לא למען  אמרתך צפנתי  והעיקר "בלבי בלב. להשמר צריכה החכמה כי ,

הרלב  ז "כדברי שפרשנוהו."ג  דרך ועל ל,

ÈÏ˘Ó]" א ] תהרסנה יד, בידיה ואולת ביתה, בנתה נשים ""חכמ ֹות  פירוש  חכמות. ְַ

הי"נשים הכלל וכדברי במישרים , בצדק ונוהגות  חכמה שאספו חכמות  פסוק ", כי ודע  ב.

" בתאר הקדש בכתבי מתוארות  הנפשות כי ומליצה, משל והבינה "נשיםזה והשכל והלב ,

דבריו307. תוכן  סיכם  אלא רלב"ג, של ממש  לשונו כאן הביא לא רבינו

התנהגות 308. אופני 
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" בתאר מתוארים  בנפש  וכדרך"בעל הנטועים  י), לא, ימצא "(שם  מי  חיל ויתבאר אשת  וגו', "

הענין  ובסוף התשיעי, בחדר כג )מקצתו ג "(לא, ויתבאר בעלה, בשערים וכן"נודע שם. כ

כב) יא, טעם"(משלי וסרת  יפה ""אשה בספר ויתבאר גנים, בעז מעין נכבד "" והנמשל ה.

החמישי , בכלל כמבואר החכמה נושאי  שהן בה הנטועות  הכחות כל עם הנפש כי  מאד,

לא  במפעלותם , יבואו פיו ועל יצאו פיו ועל והבינה, השכל בעצת הלב מן  להתפעל צריכין 

הי הכלל וכדברי לרעה, מצטיירים  בטבע כי טבעיהם, כפי נמשלת"שיפעלו הנפש  ולכן  ז.

והבינה  והשכל החכמה בעצת הלב וכן ומנהיגה. אדונה והוא  מבעלה, המתפעלת לאשה

ל  הלב נמשל ולכן  כחותיה, ונוהגים בנפש  וכחות"בעלה "פועלים  בחכמה, מושל הלב ואם .

" נפש ּתקרא אז הלב, ממשלת  כפי  כולם  פועלין  האומן"חכמה הנפש  בחכמת הבנוי וכבית  . ִֵָ

וחדריו  ועליותיו קירותיו וחלונותיו וכותליו ויפילנה, הרוח  בו יגע  שלא  חזק יסוד על עומד

הזאת הנפש כן לו. לטוב האדם ולתשמישי לחפץ היטב ומתוקנים  עשוים כולם ואולמיו,

ולא  בו, יצטער לא בביתו, בהשקט ישב הנפש  ובעל טוב, לתשמיש כחותיה בכל מתוקנת 

ה  לו כתקנו יצר בנוי הבית שאם  כמו משל, זה וגם  כראוי . ומתוקן  מסודר שהכל לפי  מקום,

מזרם וינצל ומלאכתו, עסקיו ובכל עתותיו בכל הרוחה וימצא צער, בלי בעליו בו ידור

להשכיל  הלב יוכל בחכמה, בנוי מכונו על הנפש בית  בהיות  כן ומשלג, ומקור וממטר

" עד למדרגה וממדרגה למעלה, ממעלה ולעלות בציוןולהבין אלהים אל בעבור 309,"יראה ֵֶָ

ענין . בשום  יטרידוהו ולא  כחותיו, מאחד נפשו בקרב וצרה צער מוצא  ואינו נעזר, שהוא

" אמר זה ביתה ועל בנתה נשים  ששמעו "חכמות הנפשות  והן שבנשים, החכמות  כלומר ,

כל  החכמה, כפי  ענין בכל להתנהג  כחותיהן  ותקנו ולבינה, לשכל החכמים  בעליהן  לעצת

ע כי עשתה גדול דבר כלומר ביתה. בנתה הללו הנשים מן  ובעלה "אחת  ביתה, בנתה כן י

מטריד  ימצא  לא כי  רע , פגע ואין  שטן  אין  בשמחה, עמה ולגור בביתו לשבת מעתה יוכל

וע מחפציהן; ומכשול צרה ולא הנפש , האיש"מכחות ויגדל הנכבדים פעולותיו יפעול כן  י 

הגדולים . כשם  שם לו ויעש מאד

Ï·‡,החכמה בדרכי  מתוקנות אינן  הנפש  שכחות  [לומר] רצוני חכמה, האשה אין אם

השכל  שהוא  ובעלה בנוי, הנפש בית אין  אזי עליהן , המתגבר היצר דרכי כפי  פועלים  והם

שהכחות בעבור פעולתו; מעשות ונטרד בשלוה, בו ישכון ולא  בביתו, ישמח לא והבינה

וכמו  עקלקלות , בארחות והבינה השכל גם  יוליכו לרעה, ומצטיירים  בנפש  שמתנשאות

הראשון בבית ה ')שבארנו חלון ד' הי(חדר הכלל שנפלו "וכדברי חרב, בית כמו הוא  ואז ֵָח.

לענין וכן  בבית , ידלף ומטר זרם  גם  קור גם בו, עברה רוח  המקומות ובמקצת  וגגו, קירותיו

שגברה  עד למאד, הנשחתת  הנפש שהיא אולת , אשת  ואמנם  לבעלה. נחת אין  הנפש 

שתכניע והוא  ביתה, תבנה שלא מלבד הדעת , לשקול המנגדים  דברים האולת , בקרבה

בידיה. תהרוס  הבנוי  מקצתו שגם אלא  החכמה, כפי ולהדריכם לתקנם  נפשה כחות

ח 309. פד, תהלים
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˙ÏÓÂ" כמויד בטענות , המנצחים והבינה השכל גבורת על גם  הונח  כד)" א, (משלי

מקשיב " ואין  ידי  לג ),"נטיתי  ט, שנינו "(איוב על ידו ל),"ישית  טו, תעשה "(במדבר אשר והנפש

רמה  הראשון"ביד בבית זה ענין  על שרמזנו וכמו ז'), חלון ח' כמו (חדר כי  נכבד. והמשל .

ובגבורת ביד הנפש בית הורסת האולת בעלת  הנפש  כן  וכחו, בידו בנוי  בית  הורס שאדם

לזנות נוטה בהיותו תאותיו אחר ההולך הכסיל משל דרך על אולת. של ונצוחים טענות 

אפשר  אחרים  ובענינים עליהן. ימשול ולא  הללו הדברים אחרי  ילך הון, ולקבץ ולסביאה

כפי וינהג וחכמה, תורה ללמוד שיכסוף אפשר בו הנטוע החשק בכח כגון  בטוב, שיחפוץ

שנאמר וכענין טז)כספו, יז , אין"(משלי ולב חכמה לקנות  כסיל ביד מחיר זה ויתבאר "למה ,

בעז  התשיעי השכם"בחדר בבקר לרוץ בו שישתמש אפשר בו, הנטוע  הזריזות בענין  וכן  ה.

כזה  ואיש  כהלכה. יעשה תקפו יצרו שאין באלו, כיוצא וכן  ולהתפלל, שמע  קריאת  לקרוא 

ובוזה "אע האמת על החולק האויל אבל בידיו. מהרסו אינו מקום מכל בנוי, ביתו שאין פי 

כפי יניחם ואם  בטבעיהן , הטוב אל הנוטעות שבנפשו הכחות  אותן  גם  ומוסר, חכמה

ולא  רעים דרכים שהן  המשובשת בדעתו יוכיח אולתו ברוב טוב, יפעלו לפעול טבעיהן 

הזה  המשובש  והנה מטבעיהן . להפך ברע שינהגו הכחות  אלה גם ויכריח להנהגה, טובים

בפסוק התשיעי בחדר זה ענין  יתבאר ועוד בידיו. בית -נפשו ג )הורס  כד, בחכמה "(משלי

בית ומנהגיהן ,"יבנה הכחות טבעי על בדברינו הראשון בבית  שבארנו מה תזכור ואם .

יושר. אמרי  נמרצו כי  תבין  החיים, בעלי שאר בנפשות  כדמותן שאין  הכחות ומנהגי

יד  חלון 

ÈÏ˘Ó]" ו] וחידותםא, חכמים  דברי ומליצה משל ""להבין  פירוש בעלי"חכמים. , ֲִָ

הי הכלל וכדברי בחכמה, ונוהגים החכמה שאספו להבין"אסופות צריך האדם  כי והודיע  ב.

והרוצה  טוב, ושכל חן רצוף שתוכן והנביאים , התורה בהן  שהשתמשה המׁשלים והן ָמשל,

עומק  לזה, זה שנמשלו הדברים שני  והנמשל, המשל שיבין צריך הפנימית , הכונה לדלות

אחרים , לדברים ולא  לזה זה המשילו למה לו יתברר ואז העצמית. וסגולתו ודבר דבר כל

תבונה  ממנו יפיק המשל יבין  ואם השלישית . בכונה הראשון לבית  בפתיחתנו שבארנו וכמו

להבי צריך וכן  השתמשו ודעת . הענינים , מן ענין  והנביאים התורה כשדברו מליצה, ן 

ג  שהיו אחרות במליצות  השתמשו ולא שונים, משרשים  מחוברות  ידועות כ "במליצות

הכונה  על יעמוד ואם ומליצה, מליצה לכל עמוקה וכוונה טעם ויש היטיב. הענין מבארים 

בעלי חכמים דברי  להבין  צריך וכן ובדעת. בתבונה חדשים  ענינים לו יתבררו אז האמתית,

ועמוקים . קצרים ודבריהם נפשם, לוח  על חרותה ה' ותורת החכמה שאספו השמועות ,

של  קצרות  משניות  כמו בורייה, על השמועה יבין  טרם דעתם סוף על לעמוד האדם  וצריך

ויגעו  טרחו איך התלמוד מדברי שתראה וכמו הרבה, כולל קצר בלשון  שהן הקדוש , רבינו

חידות להבין  האדם צריך וכן איש . מפי  איש המקובלת המשנה דעת סוף על לעמוד

נמסרין שאינן  מרכבה, ומעשה בראשית  במעשה השם  בסוד דעת  עניני  שכשדברו החכמים ,

על  ולעמוד להבין  קשות, בחידות  הדברים והסתירו העלימו פרקים , ובראשי  לצנועין  אלא
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שבע והתורה הנביאים , ודברי  שבכתב התורה זה בפסוק ּכלל והנה הכונה. המסורה "תוכן  פ ָ

ג  שנמסרו הנפלאים והדרכים  העליונים  הסודות  וכן  ונמסרים"לחכמים , הלב, לחכמי כ

" אמר שלפניו ובפסוק פרקים . וראשי  יקנה בחידות  תחבולות  ונבון לקח ויוסף חכם ,"ישמע 

הנבון וכן  תמיד, לקח החכם  יוסף למה להודיע הזה הכתוב ובא  ראשון. בחלון  ופרשנוהו

" הכרחיים  שהן  ואמר חדשות, תחבולות  יקנה חכמיםעוד דברי ומליצה משל להבין 

אלה."וחידותם כל על לעמוד נפלאה ותבונה גדולה חכמה וצריך ,

ÈÏ˘Ó]" יז] לדעתיכב, תשית  ולבך חכמים  דברי  ושמע אזנך ""הט  פירוש  ,"חכמים. ֲִָ

הי הכלל וכדברי  בצדק, ונוהגים  החכמה חקי שאספו השמועות  האדם"בעלי שצריך וצוה ב. ֵֻ

שקבלו  מה הלב באמונת מהם  ולקבל השמועות , מקבלי החכמים דברי לשמוע  אזן  להטות 

וכענין מרבם, יא)הם יב, אסופות"(קהלת בעלי  נטועים  וכמשמרות כדרבונות חכמים דברי 

אחד  מרועה למעלה"נתנו ובארנוהו י'), חלון ג' השכל (חדר רב היקר התלמיד אתה אם וגם .

מן החכמה תוצאות שאין לפי החכמים , מן  ולקבל ולשמוע  אזן להטות צריך הנך והבינה,

אדם , מכל לקבל אפשר החכמה והנה הט '. הכלל וכדברי  בנפש , הנטועים  והבינה השכל

הנאמנה, הקבלה מאנשי  הוא אם  רק המופלאים , השכל ואנשי  הנבונים מ ּכת  איננו ִַאפילו

ששנינו ד)וכמו אדם"(אבות, מכל הלומד חכם? הראשון"איזהו בבית שבארנו וכמו (חדר ,

ג ') חלון וכיוצא,ו' ה' ודרכי  הנפלאות הסודות ודברי ה', ביראת העמוקים הדברים כן ואין .

כדרך וללמדם , להבינם  והשכל בינה דעה צריך ה )כי ב, ה'"(משלי יראת תבין  יוכל "אז ולא  ,

בראשי העמוקות  אלה יודיענו והוא  הדעת, איש  המופלא הנבון  מפי זולתי  ללמדם, ֶהאדם 

וכבר  לו. מוסרין אין  לאו ואם רבו, דברי  יבין מדעתו ומבין  חכם  בהיותו והתלמיד פרקים .

הראשון בבית  א')בארנו חלון ה' "(חדר שמלת  הנטועיםלב , והדעת  והבינה השכל  כוללת  "

" אמר זה ועל לדעתיבנפש, תשית  מלא "ולבך ולבך החכמים , דברי  ששמעת  אחר כלומר ,

דעת לדברי לדעתי , ושכלך בינתך לבך, תשית כן אחרי  החכמים, מועד אספת אשר ִַַחכמה

רבות פעמים שכתבנו וכמו אלהים. ודעת  הנבואה סודות  לך, שאמסור והנשגבות העמוקות

כחו  כן ואחרי בדרכיה, וללכת  חכמה ללמוד האדם צריך ותחלה הכל. יסוד היא שהחכמה

ואמר דעת . דברי ולהבין לקבל ובבינתו בשכלו להשתמש יח)רב כב, כי"(שם  נעים  כי

שפתיך  על יחדיו יכונו בבטנך ""תשמרם  על שב הכתוב ראש  חכמים. דברי ושמע אזנך ,"הט

כדרך נעימים , החכמה דרכי  יז)כי  נעם"(ג , דרכי בעז "דרכיה העשירי בחדר ויתבאר וכן", ה.

יא) טז , נצח "(תהלים  בימינך וכמ "נעימות אל ", נמשל הנכבד החכמה שדרך השני  בכלל ש 

הלב  באהבת  תלמודו על ולחזור חכמים , מפי חכמה לקבל לאדם  טוב כי והודיע הימין .

כדרך ימחק, לא  מכתב כמו לבו על ונתונים  בבטנו שמורים שיהיו עד מ,ובשמחה, (תהלים

מעי"ט) בתוך נצח."ותורתך נעימות ישיג  כן  והעושה בלב, השמירה על רומזים  שכולם  ,

" מלת  זה הראשון"נעיםועל בבית שבארנו וכמו י), חלון ג ומתאמץ (חדר דעת שהמרבה .

וסוף  וכבד. מר לו שנדמה הדבר לו וינעם וימתק כולו, הנפש  מצב יתהפך באחריתו ביותר,

" על שב לדעתיהכתוב תשית  ד "ולבך שקבל לחכם  שטוב לפי לבו , ׁשיטה החכמה, ֶֶַרכי 

בהם . להתבונן  שהורשה במה ובמכוסה במופלא ויתבונן ודעת , לתבונה
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¯·ÎÂלמעלה ג ')בארנו חלון ג' "(חדר אמר שפה שמלת  ולכן דעת , מאמרי  על הונחה "

שפתיך " על יחדיו כמו "יכונו נכון, על שפתיך תדברנה ותבונה דעת  דברי  שגם  כלומר ,

ואמר בחכמה. ותהגה יט)שתדבר כב, אתה "(משלי אף היום הודעתיך מבטחך, ביי ' ,"להיות

ה )כדרך ג, תשען"(שם  אל בינתך ואל לבך בכל יי ' אל בעז "בטח  ויתבאר העשירי .", בחדר ה

ו  חכמים, מפי  החכמה שקבלת  המופלא התלמיד אתה גם  אלהים"כלומר מפידעת  "

הדברים , לברר ובינתי  שכלי  על אשען ובינותי, שקבלתי  מעתה תאמר אל הנבונים ,

מודיעך, והנני הזה! הרע  כדבר מעשות  לך השמר בעיני . יישרו לא אשר קצתן  על ולחלוק

לך  יגידו מאשר תסור ולא הלב, באמונת ותנהג  בה', מבטחך שתהיה צריך אתה שגם

ב  השם  יעזרך תעשה, כה ואם הרוח. אנשי אסופות ב "בעלי  הוא כי נרך, ויאיר מורה "ה ה

לא  ולבם בינתם, על לנשענים לא  לחסדו; למיחלים ליראיו יי' וסוד ישר, בדרך חכמים 

עוד ואמר בבריתו. נאמנו ולא  כ)נכון  כב, ודעת"(שם  במועצות  שלשים  לך כתבתי ."הלא 

" "מועצותפירוש בתורה. הנודעים החכמה חקי  הן אלהים .ודעת" ודעת העמוקות  הן  " ֵֻ

" כתב שבספריו כדרך"שלשיםוהודיע החכמה, בעניני  הן נכבדים ודברים  ט), יב, (קהלת

הרבה " מׁשלים תקן  וחקר למעלה"ואזן  ומבואר י), חלון ג ' בעניני(חדר נפלאות  כתב וכן  . ָ

" שאמר הענין  ראש  על שב זה וגם  ה'. ויראת לדעתידעת  תשית  ולבך וגו' אזנך ."הט

שלשים לך שכתבתי לדעתי  תשית לבך אלא בינתו, על ישען ולא בה' שיבטח  והזהיר

זה  פסוק יתבאר ועוד אליך. דובר אני אשר כל לבבך על שים  ואתה ודעת , במועצות 

בעז  השלישי בבית ה."היטיב

¯Ó‡Âכא)עוד כב, לשולחיך "(משלי אמת אמרים להשיב אמת אמרי קשט  ,"להודיעך

אעפ  ודעת , חכמה בעניני שלשים לך שכתבתי  מה כתובים"פירוש  הדברים שעיקרי  י 

" מלת אמת . אמרי קשט  להודיעך כדי  בתורה, ודבריקשט ורמוזים והיופי, הפאר על "

הפסוקאמת" בפירוש  ב', חלון למעלה שאמרנו וכמו והחכמה. התורה דברי הן יג ," (משלי

חיים"יד) מקור חכם  תפארתם"תורת יראה לא  ועמוקות, קצרות התורה שמליצות  ,ֵֶָ

אלה  תפארת להודיע  ובמשנתם בדבריהם  והנביאים החכמים  ובאו ההמון . לעיני ואמתתם

והחכמה  התורה כבוד ויבין  האדם  ידע למען  ודעת חכמה בדברי והאריכו הדברים .

" אדם  יאמר אם וגם ויקיימנה. צריך וישמרנה ואיני התורה, בדברי  ומאמין עלי  טוב לבי

דבריה  והמקשטים  המפארים  הם"לדברים  הנה זולתו,(צריכים), בעבור לו [נצרכים]

והמנצחים . המאומתים דברים  אמת, אמרים  להם להשיב דבריה על והמשיבים הטוענים

צויתיך  כן ועל והדעת . החכמה בסתרי ויודע  מבין איש  בהיותו זולתי  כן, לעשות  יוכל ולא 

יז) כב, לדעתי"(משלי תשית  ולבך חכמים , דברי  ושמע  אזנך ""הט  ומלת  משל,שולחיך . "

חוזר  וכשישמע  מהם, שנעלם מה לשמוע  חבריו אותו ששולחין לאיש  הדבר המשיל

יהיו  והמשיבים  הטוענים כשישלחוהו והחכמה, התורה בדברי  הענין כן  תשובה. ומשיב

יתבאר  השלישי ובבית  לדבריו. ויודו אמת אמרים להם  להשיב אמת , אמרי  קשט בידו

בעז  ה."עוד
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טו חלון 

Â�¯Ó‡" תאר בהם שנזכר הכתובים  שמקצת  ראשון לא חכםבחלון משלי  בספר "

לשרשים מפּתחֹות שהן  הקדמות  להקדים שאצטרך בעבור זה, בבית ברחבה ְֵַיתבארו

בעז  שיתבאר ""אחרים בספר גניםה הדברים ,"מעין  בביאור עתה ארחיב ולא  אניחם  ולכן ,

הן: ואלו בקצרה, עליהן אדבר רק

ÈÏ˘Ó]" יב] שומעתכח, אזן  על חכם מוכיח כתם  וחלי זהב ""נזם פירוש שאסף "חכם. , ָָ

ו  בחכמה. ונוהג חכמה, שומעת"חקי  וקבל "אזן  לחכמה, אזנו שהקשיב היקר התלמיד הוא  , ֵֻ

" כמו תוכחותיו תהיינה החכם , וכשיוכיחהו ה'. וביראת  הלב באמונת זהב חקֹותיה נזם ֻ

כתם מאד,וחלי  נכבד משל זה בפסוק ויש  האדם . צורת המפארים  הצואר ועל האזן  על "

" בספר  גניםבארנוהו  "מעין שרש על בדברינו "יכח " לשון וכל ."תוכחה "

ÈÏ˘Ó]" כח ] נבוןיז, שפתיו אוטם יחשב חכם מחריש  אויל לחכם"גם  יחשב פירוש, . ָָ

אוטם איש  יחׁשב וכן בחכמה. ונוהג בנפשו החכמה אסופה מחשבתם  וכפי הרואים, ֵֵָבעיני 

ולא  הוא  וסכל חכם , ולא  הוא אויל ובאמת  החכם . ממעלת  גדולה שמעלתו לנבון שפתיו

" מלת ולכן  "יחשב נבון . שרש על בדברינו השלישי  בבית בארנוהו ויפה נפעל. בבנין "חשב "

" בספר  התבאר  גם וגזרותיו. גניםובניניו "מעין תאר  על בדברנו ו נבון" ."נבונים""

ÈÏ˘Ó]" כג] לקח טז, יוסיף שפתיו ועל פיהו, ישכיל חכם  ""לב חכם. בביתלב בארנוהו " ָָ

ה ')הראשון  חלון ה ' ציורי(חדר והצטיירו האלוהי  העזר אליו שנלוה האיש על שנופל ,

כזה  נפלא ואיש  מנהגיו. בכל כן ונוהג הלב, בציור תמיד לפניו ועומדים  בלבו, החכמה

כמו החכמה והוא לקח , יוסף שפתיו ועל פיהו, ה )ישכיל א, לקח "(משלי ויוסף חכם  ,"ישמע 

אעפ  כסיל לב אבל א '. בחלון בעבור "ובארנוהו פיהו, ישכיל לא גדול שכל כח בו שנטוע  י 

" בספר  ובארנוהו  החכמה. מן  גניםשנלוז "מעין שרש על בדברנו ובניניו.ׂשכל " " ֵֶ

ÈÏ˘Ó]" כא] לקח טז, יוסיף שפתים  ומתק נבון, יקרא לב ""לחכם איש פירוש  חכם. ֲַַ

"לב  יקרא חכם , להיות ובחכמתו בצדקתו שזכה וכמו נבון" והמעולה, היקר התואר והוא "

" בישראל שמו ויקרא  נבון , להיות  יזכה כי זה, בחלון נבוןשרמזנו בספר "איש  ויתבאר .

גנים" "מעין תאר  על בדברנו ."נבון"

ÈÏ˘Ó]" ח] ויאהבך ט , לחכם  הוכח ישנאך, פן  לץ תוכח ""אל פירוש שאסף לחכם. " ְָָ

בתוכחות חפץ לבו כי ויאהבך, דעת  בדברי  הוכיחו בחכמה. ונוהג החכמה חקי  ֵֻוקבל

כענין  יב)מישרים, זהב "(כח, על נזם  המתלוצץ הלץ את אבל זה. בחלון  המבואר וגו' "

ולא  הוא  אמת  שונא  כי  ומישרים, דעת  בדברי  האמת על להעמידו תוכיחהו אל החכמה

הנ  בספר ויתבאר תוכיחנו. שלא  יותר טוב ולכן  ישנאך, גם  ושמא התוכחות , לו ל "יועילו

" שרש על "יכח בדברנו לשון וכל ."תוכחה "
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ÈÏ˘Ó]" יב] ילך טו, לא חכמים  אל לו, הוכח  לץ יאהב ""לא  פירוש  שאספו "חכמים. , ֲִָ

החכם לו שיברר יחפוץ ולא אמת , שונא  שהלץ בארנו וכבר בצדק. ונוהגים  החכמה לנפשם

" אמר זה  ועל אמת . לו דברי  הוכח  לץ יאהב וזה "לא  ילך, לא חכמים  אל כי  [לזה] וראיה .

שם . יתבאר זה פסוק וגם  האמת. לבקש תר לבו שאין  אות

ÈÏ˘Ó]" לא] תליןטו, חכמים בקרב חיים, תוכחת שומעת  ""אזן  פירוש  בעלי"חכמים. , ֲִָ

בעבור  חכמים  אל ילך לא  הלץ כי הקודם, המקרא  מן  היפך וזה בצדק, הנוהגים החכמה

יום יום  ותעריב שתשכים בלבד לא חיים , תוכחות לשמוע החפצה ואזן תוכחת . ששונא

התוכחות את אהבתה ומרוב לבו, שכב לא בלילה גם  אבל החכמים, דלתות  על לשקוד

תלין" חכמים  ג "בקרב ויתבאר  שם .". כ

ÈÏ˘Ó]" כג ] טוב כד, בל במשפט פנים הכר לחכמים , אלה כ ,"גם  שם אומר "ד)"(שם  ֲִַָ

אתה  צדיק וגו',לרשע כ " שם נכוחים"ו)"(שם  דברים  משיב ישק ""שפתים  פירוש ,"לחכמים.

ומדברים דבקים, הכתובים ארבעה ואלה החכמה. כפי בצדק הנוהגים השמועות  בעלי 

הדין מקלקלים  האחת הכת  כתות. לשלש  ונחלקים  דין , הדנים  והשופטים  המשפטים  בעניני

מטים השניה והכת משפט. בדבר הטועים והן אמתתו, על לעמוד בכחם  שאין  בעבור

לאמתו. אמת דין ודנין הדין את  המבררים  והן  נעימים , כולם  השלישית  והכת  בזדון. משפט 

" בפסוק בתורה סמוכים משפט ושלשתן תטה דברים310"לא אלו בפסוקים  ויש  וגו'.

שם . כתבנום  נכבדים,

Ì˘]" טו] דעתיח , תבקש  חכמים  ואזן דעת, יקנה נבון  ""לב פירוש שאספו "חכמים. , ֲִָ

כדרך דעת, אמרי  לשמוע תבקש ואזניהם  בצדק, ונוהגים  יב)חכמה מוכיח "(כח, וגו' זהב נזם

שומעת אזן  על מאד."חכם נפלאה מעלה והיא בלבבו דעת יקנה כי  נבון, איש מהם ונעלה .

" תאר  על בדברנו "נבוןויתבאר בספר  גנים" ."מעין

ÈÏ˘Ó]" יא ] דעתכא , יקח  לחכם ובהשכיל פתי , יחכם  לץ ""בענש  פירוש  שלמד "לחכם. , ְָָ

בע החמישי בחדר יתבאר זה ופסוק בצדק. ונוהג  ""החכמה בספר יתבאר ועוד גניםה. "מעין 

" לשון על ובניניׂשכל בדברנו ו." ֵֶ

ÈÏ˘Ó]" ט] לקח ט, ויוסף לצדיק הודע עוד, ויחכם לחכם י ."תן  כ')"(שם  את"ג  הולך ְָָ

ירוע כסילים  ורועה יחכם  בצדק."חכמים  הנוהגים החכמה בעלי  החכמים על שניהן . ֲִָ

בע החמישי  בחדר גם גם בספר "ויתבארו יותר הזה התאר נזכר לא  כי  הענין , נשלם  זה ועם  ה.

רק כד)משלי , ל, מחוכמים"(שם  חכמים בעז "והמה זה מבית האחרון בחדר ויתבאר ה.", ֲִָ

מקומות310. בשלש מופיע הביטוי כי  רבינו  מכוין פסוק  לאיזה כד,צ "ע ושם יט ; טז, דברים ו; כג, (שמות
שםיז) עיין יח-יט  טז, לדברים כוונתו כי והנראה מחלקות. ג' שם אין  כי לשלישי כוונתו  שאין  הוא פשוט  .
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טז  חלון

¯ÙÒ·: הן ואלו פעמים , הזה התאר נזכר יא)תהלות מט, ימותו,"(תהלים  חכמים  יראה ֲִָכי 

חילם לאחרים  ועזבו יאבדו ובער כסיל ""יחד פירוש  הנוהגים"חכמים. אסופות בעלי ,

הי הכלל וכדברי  ובמישרים, תופשי"בצדק החכמים מעלת  בין להבדיל המזמור וענין  ב.

וכמו  ועשרם , חילם  על ובוטחים החכמה, מן  הנלוזים הכסילים  ובין צדק, ועושי התורה

ז)שהחל יתהללו "(מט, עשרם  וברוב חילם על לפדות"הבוטחים לב על שמים  אינם  ולכן  .

ע ומשחת משאול חכמה "נפשם יועילו לא  מחשבתם ּלפי  כי מעשים, וכשרון  וצדק חכמה י 

וכמקרה  השמש . תחת לכל אחד מקרה שרואים בעבור האבדון , מן הנפש להציל ודעת 

שגם שרואין  לפי וביותר אין . השני  מן  האחד שמ ֹותר חושבים לחכמים , גם יקרה ִַָהכסיל

" אמר זה ועל שאחריו. והזמן  המות  בענין לכל אחד מקרה שגם  ויחשבו ימותו, כישניהם

ימותו  חכמים  יאבדו,"יראה ובער כסיל כי רואה וכן  מתים, שהחכמים  רואה הרשע כלומר ,

יקח  לא החכם שגם בלבו ואומר אחריהם . יורד כבודם ואין  לאחרים, חילם עוזבים  וכולם

שאע מאד, טועים  שהם המשורר ואמר לו. יועילו ולא מעשיו, וכשרון  צדקתו פ "עמו

נשמת כי ביניהם , יפריד המות הנה השמש , תחת ולכסיל לחכם אחד מקרה שלפעמים

ב  השם עם צרורה תהיה זה "החכם ועל שאול. תרד הכסיל ונשמת  החיים , באור ותאיר ה

טז)אמר סלה "(מט, יקחני כי  שאול, מיד נפשי  יפדה אלהים  אמר"אך הרשעים ועל (מט,.

לו "טו) מזבול שאול לבלות  וצורם  לבקר ישרים בם  וירדו ירעם מות ׁשּתּו, לשאול ."כצאן  ַ

[הרשעים] ויהיו הישרים , בם ירדּו הימין  קץ ולעת המות, וירדפם  יּדֹונּו הרשעים ְִִכלומר

כדרך ויעסום, רגליהם  כפות  תחת כא)אפר ג , תחת"(מלאכי אפר יהיו כי  רשעים  ועסותם 

רגליכם כדרך"כפות יקחנו, כי  משאול, אלהים  יפדה הצדיק ונשמת  כד). ה , ואיננו,"(בראשית

אלהים אותו לקח  קהלת"כי  לדברי דומים  המזמור ודברי בעליונים. הנפש  הדבק והוא ,ִֵָ

יד-טז)שאמר ב, בלבי"(קהלת אני ואמרתי  כולם. את  יקרה אחד שמקרה אני גם וידעתי

ימות ואיך וגו' לעולם  הכסיל עם  לחכם  זכרון  אין כי  וגו' יקרני אני  גם הכסיל כמקרה

הכסיל  עם  למעלה"החכם יפה ובארנוהו א'), חלון ג' "(חדר חכמים אצל והזכיר ,"ימותו .

הזכיר  ובער כסיל ואצל החיים , בצרור צרורה נשמתם  כי  לגוף, רק המות  שאין בעבור

לאבדון ."יאבדו " נפשם רדת בעבור ,

ÌÈÏ‰˙] מ "ק ""ז יי'ג ] חסדי  ויתבוננו אלה וישמר חכם  ""מי פירוש  חקי"חכם. שלמד , ֵָָֻ

הי הכלל וכדברי  בחכמה, ונוהג שצריכין"החכמה ארבעה בשירו הזכיר המשורר כי  ב.

סהר, מ [בית ] והיוצאים מדברות, תועי  עמהם , שגמל חסדו ועל טובו על לה' להודות

נפשם . עד צרתם  נגעה פשעיהם  בעבור כי והודיע  באניות. הים ויורדין שנרפאו, וחולים

ההנהגה  מדרכי  זה וכל הרעה. על ונחם בענים ראה אליו, ושבו ה' אל צעקו ְְָָוכאשר

אחרים פרטים  עוד וזכר השלישי . הכלל וכדברי המקבלים , מצב לעמת  והפוכו דבר העליונה

ואמר הזאת , העליונה ההנהגה לג -לד)בסוד לצמאון ,"(קז , מים ומוצאי למדבר נהרות  ישם

בה  יושבי מרעת למלחה פרי ובמים"ארץ בארץ הקשים  והמשפטים העונשים אלה כלומר .
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ואמר ההיא, בארץ היושבים  מרעת באים  בארצות  לה -לח)העוברים לאגם"(קז, מדבר ישם 

ויטעו  שדות ויזרעו מושב. עיר ויכוננו רעבים  שם  ויושב מים . למוצאי  ציה וארץ מים

ימעיט  לא ובהמתם  מאד וירבו ויברכם  תבואה. פרי ויעשו הראשון ,"כרמים  מן  הפוך וזה .

ב  השם  הבונים"כי רעבים בהם להושיב מים , ואגמי  נוזלים ויוציא  הרים  יבקע לפעמים ה

מ  עיר זרעלהם  יברכם  והשם  הארץ, תבואות  ויאספו כרמים  ויטעו שדות יזרעו ואז ושב.

להיפך ופעמים בהמה. וזרע  לט)אדם  ויגון"(קז, רעה מעוצר וישוחו כלומר "וימעטו ,

ב  השם  ימעיטם  דרכם ּכׁשירע ּו ויגון"המבורכים  התחלואים, ומרעת כחם  מעוצר וישוחו, ה ְֵֶָ

עוד והזכיר החוטאים . על השמים  מן היורדים  המשפטים  והן  מ)הלב, על "(קז, בוז שופך

דרך  לא  בתהו ויתעם ולהיפך"נדיבים מא), משפחות"(קז, כצאן וישם  מעוני אביון ,"וישגב

המקבלים , מצב כפי ורע , טוב עולמו את בה נוהג  שהוא  העליונה חכמתו סוד כפי הכל

הי והכלל הא ' הכלל וכדברי והפוכו, דבר מהם ענין  בכל שיש החכמה דרכי הן  והנה "שהן  ד.

שעור  העליונה ההנהגה בסוד המבינים  ממרומים , האלוהי  לעזר שזכו הנפלאים  לב חכמי

ה  והן  "ישרים"רב, או לב " תואר ישרי  נופל זה שעל והשכל, בינה תוספת  בהן שיש  בעבור "

הראשון"ישר " בבית  שבארנו כמו ה '), חלון ב' הנזכרים(חדר המשפטים  בראותם ישמחו הם ,

ב  השם ארחות ויודעים  מבינים  שהם בעבור ולרע, ""לטוב לשון  נופל הבינה ועל ,"שמחה ה.

אמר ולכן  הראשון . לבית  מפתיחתנו השלישית  בכונה שבארנו מב)כמו ישרים"(קז , יראו

פיה  קפצה עולה וכל בהבינם"וישמחו ישמחו המשפטים אלה הרואים  הישרים כלומר , ְַָ

בראותה  פניה את  כלימה תכסה כי  בעבור פיה, תסתום המסכלת  והעולה וצדקתם. ְְַָָיושרם

ה' דרכי בסוד מבין ואינו בחכמה ונוהג  חכמה שאסף החכם ואולם  שחשבה. ממה היפך

וחכמה. משפט  דרכיו וכל ה', דרכי שהן  בעבור הדרכים , אלו בלבו לשמור צריך הוא עדיין ,

סודם , יבין  אולי  הללו בדרכים  ולחקור לעיין בו, הנטועים והבינה השכל בכח ישתמש  וגם 

הראשון  בבית  ג ')וכמבואר חלון ו ' אמר(חדר זה ועל מג ). ויתבוננו "(קז , אלה וישמור חכם  מי

יי' אעפ "חסדי כלומר כדרך ", בלבו, הללו הדרכים  ישמור זה כל עם לב, וישר נבון שאיננו י 

ב  השם  ודרכי החכמה חקי יום  יום  המקבל וכדרך"החכם ה )ה, א, ויוסף "(משלי חכם  ישמע ֵֻ

""לקח  ומלת  כמווישמר . בלב, השמירה על ו)" ד, ועשיתם"(דברים לבו "ושמרתם  יטה וגם .

" אמר ולכן  להבינם . יזכה אולי בהם  להתבונן  אמר ויתבוננו לתבונה ולא התפעל, בבנין "

"ויבינו " בספר כי  פה, לפרש אוכל ולא ה'. חסדי גנים" "מעין  שרש על בדברינו "ּבין" ִ

" של נמצא בינה ולשונות הללו הכתובים שני מלבד והנה נכון . על הכל יתברר אז וגזרותיו "

תהלים  בספר ו)עוד נח, מח ּכם"(תהלים  חברים  בעז "חובר האחרון  בחדר ויתבאר ה.", ְָֻ

יז  חלון 

Ú„,מאד גדול לחכם עצמו את החזיק איוב בספרו.311כי רבים במקומות שהתפאר כמו

לעצמו  עטרה לקח עוד החכמה, חקֹות  ואסף וישר תם צדיק שהוא  עצמו על שהעיד ֻומלבד

שאמר 311. ב-ג)כמו  יב, א-ב)(איוב יג, ועוד (איוב
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פצעיו, ורבו רבות  במכאובות  כשהוכח ולכן רב. שעור העליונה ההנהגה דרכי  בסוד שמבין 

י עשה מה על ולהבין  לדעת  והשתאה אביר "תמה השתולל כמוהו? וצדיק חכם  לאיש  ככה י 

וכדרך312לב  הדבר, סוד על לעמוד ז)ונלאה ז , לב "(קהלת  את  ויאבד חכם  יהולל העושק כי

למעלה"מתנה  ובארנוהו ד'), חלון ג ' נפשו (חדר הצדיק מגונים, דברים  דּבר צערו ומתוך .ְִִִֶ

ב  השם  כי ואמר הוכיחוהו "מאלהים, ורעיו חנם. פצעיו והרּבה משפט , בלי  ׁשפטֹו לו, אויב ְְְִֵָָָה

ב  השם את  הצדיקו דבריו, ב "על שהוא  ואמרו משפט,"ה, דרכיו וכל באמת החכם  לבדו ה

ה'. דרכי  בסוד מבין ואינו חכמה למד ולא דרכיו מסכל שאיוב אלא  בחכמה, מנהגיו והנה

ושכל  ה', בדרכי מהמה יותר ומבין מהם, חכם  שהוא  בדעתו והחזיק דבריהם  על לעג  ואיוב

מאלהים , נפשו הצדיקו על ברכאל בן אליהוא הוכיחו ולבסוף סבה. בלי  היה שקרהו מה

ב  השם כי שאמר לספר "ועל והחל כדין. שלא במשפט ושהביאו ולשונא  לאויב חשבו ה

שתק  אז מקדם . ידעום לא ה' דרכי  בסוד מאד גדולות  חכמות  לאיוב והודיע ה', מלאכות

אז  אליהוא , דברי קבל וכאשר אליהוא. דברי  וקבל הראשונות , מחשבותיו על נחם כי  איוב

ב  השם  יתבר "דבר הוא גם והוכיחו בנבואה, עמו בבליה מלין שהרבה על פנים, אל פנים  ך

לפני והתודה דבריו על נחם  ּסכלותו, על איוב והודה בחכמה, שהן  ה' משפטי להפר דעת 

שנעלמו  בעבור דעת , בלי  היה הנה עד שדבר מה ושכל הזאת , לכסלה עוד ישוב שאל ַה',

הללו  הקצרים  הדברים ושמור איוב. ספר יסוד זהו האדם . מבינת הנשגבים ה' דרכי  ממנו

המבואר  על ואשען  ארמוז הכתובים בפירוש  אבל צורך, ללא הדברים  אכפול לא כי בלבבך!

" תאר בהם  שנזכר הפסוקים  לבאר אחל הזאת ההקדמה ואחרי זה. או חכםבחלון "

ר חכמים" זה, בספר איוב."" בספר ל

·ÂÈ‡]" ד] וישלםט, אליו הקשה מי  כח  ואמיץ לבב ""חכם פירוש  לבב . שיש"חכם , ֲַ

הכ  הכלל וכדברי בחכמה; עת  בכל ונוהג  החכמה, מאסף ""עמו שתאר לב ז, יקר חכם הוא "

ב  השם  על משל דרך על פה והושאל ב "מאד. הוא כי את"ה, ידע  הוא החכמה, אדון  ה

בבית כמבואר ובדעת  בתבונה בחכמה מעשיו בכל נוהג דבר, נעלם  לא  וממנו מקומה,

ח')הראשון  חלון ב' הי(חדר בכלל וכמבואר בבית", כמבואר בחכמה, הנהגותיו כל וכן ג.

ו')הראשון חלון הי(שם הכלל וכדברי ומן", אדם כל דעת  שקול שיורה דבר והוא  ד.

ב  שהשם הדעת בשקול נודע  וכן הראשונות. וכאשר "המושכלות  הכל, על יכול כח, אמיץ ה

וכאשר  העליונה, חכמתו חפץ כל להשלים  יוכל וגבורה עוז שעמו ולפי  יעשה. כן יחפוץ

היא. מה ידעו לא  החכמה, דרכי המסכלים  האדם  בני כן שאין מה יהיה. וכן יקום  כן יגזור

רוחם , רעיון  כפי לעשות שיגזרו מה להשלים בכחם אין ולכן וכח, אומץ חסרי  הם  וכן

ב  השם  בהיות  אמר זה כל ונגד ה'. לדרך ""המנגד לבדו כח ה ואמיץ לבב מבני"חכם  מי ,

ב  השם  נגד ערפו הקשה ה "אדם  כדרך ומנהגיו? דרכיו על לחלוק בעיניהם"ה ,"חכמים

" האומרים הסכלים ה'וכדרך דרך יתכן ""לא שלם"וישלם. והיה מחשבתו השלים כלומר ,

ו312. עו, תהלים  ע"פ מליצה
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ב  השם  גזרת נגד אומר וגזר נגדו שהתחכם מהם ומי  לעשות"בחכמה. במעשהו וישלם ה

ב  עליון  רצון  חפץ "נגד לא  אם מעשהו להשלים וילאה חכם, ולא סכל הלב קשה הלא  ה?

ב  השם כדרך"בו י)ה, ח, יקום"(ישעיה ולא  דבר דברו ותופר עצה כל "עצו הן איוב ואמר .

ב)זה יג, אני"(איוב גם  בראותי"ידעתי כי  בארץ, הנהגתו משפט אופן  מסכל אני  זאת ובכל ,

כד) ט, רשע"(איוב ביד נּתנה בחפזי ,"ארץ חושב הנני היום, כל נגועים לבב וברי  וצדיקים  , ְִָ

אמר זה ועל כראוי. הזאת  השפלה הארץ על משגיח  כב)שאיננו ט, כן"(איוב על היא  אחת

מכלה  הוא  ורשע  תם וכדרך"אמרתי, ז), ז , חכם"(קהלת יהולל העושק שרמזנו "כי  וכמו ,

הזה. החלון דברי  בראש 

יח  חלון 

·ÂÈ‡]" י ] חכםיז, בכם  אמצא ולא  נא ובאו תשובו כולם ""ואולם פירוש שאסף "חכם. , ָָ

ב  השם  דרכי ולהבין לצייר יוכל חכם שהוא ולפי  בחכמה. ונוהג  החכמה שהן"חקי  ה ֵֻ

ומשפטיו, השם דרכי  והצדיקו עליו שטענו רעיו, נגד איוב אמר הזה והמאמר ֵָבחכמה.

מענהו שהחל וכמו וטעם . יסוד בלי  ג )בדברים  טז , רוח "(איוב לדברי שהודיעם"הקץ ואחר . ֲֵ

השם נגד חטא ולא צדיק, שהוא בנפשו יודע כי יתברך, דרכיו ומסכלים תועים שהם  איוב

אמר"ב  משפט , בלי ושיסוריו י)ה יז, בכם"(איוב אמצא  ולא נא, ובאו תשובו כולם ואולם

אמצא "חכם לא  רוחכם, על העולה ככל טענות  ותביאו אמרים  להשיב תרבו אם  גם  כלומר ,

יתברך, דרכיו סוד יבין ידם  שעל באמת, החכמה דרכי בלבו שמצטיירים חכם, איש  בכם

י)וכדרך יד, אלה "(הושע ויבן חכם  למעלהמי  שבארנו י')" חלון ב' שאין(חדר הודיעם  גם  .

שאמר כמו להשכיל, השכל כח ד)בנפשם  יז , משכל "(איוב צפנת לבם בעבור "כי זה וגם ,

ודרכיו, הוא  ברוך השם באמתת  ישכילו לא חכמה אין ואם  החכמה, ציורי  מלבם שנעלמו

כט)כענין  לב, זאת"(דברים  ישכילו חכמו בעז "לוא החמשי  בחדר ויתבאר ה.",

·ÂÈ‡]" ב] בטנו טו, קדים וימלא רוח  דעת יענה ""החכם פירוש  חקי"החכם. שאסף , ֵֶָָֻ

הי הכלל וכדברי  בחכמה, ונוהג שהכלימם"החכמה איוב נגד אליפז אמר זה ומאמר ב.

להםבעבו  ואמר טענותיהם, ה )ר יג , לחכמה "(שם לכם ותהי  תחרישון החרש  יתן ,"מי 

ד)ותארם שקר "(יג , ו טופלי  אליל "" וערך "רופאי בכפו, חמס  לא  על שנשפט בדעתו והחזיק .

כלומר  רוח? דעת יענה שהחכם אפשר איך אליפז  והשיב אמריו. יושר להוכיח  תשובות

וברור  דעת  של תשובות לענות היוכל בחכמה, ונוהג החכמה דרכי בלבו שהצטיירו החכם 

כל  הלא  והבל? רוח רעיון תשובותיו יסודות  ותהיינה עליו, החולקים בהן  לנצח דברים ,

ולא  לרוחו, מעצור וישים בלבו, המצטיירים  החכמה יסודות  על דעתו יבנה חכם  איש

" אמר זה ועל חכמתו. דרכי כפי נכון בהיותו זולתי בטנו חדרי  ולמלאת לפעול וימלא יניחהו

בטנו  וכדרך"קדים יא), כט, כסיל "(משלי יוציא  רוחו איוב "כל ואתה ח'. בחלון ובארנוהו ,

עוד  שאמר וכמו החכמה, מדרך ונלוז סר אלא  חכם, שאינך ניכר רוח דברי דובר בהיותך

ד) יראה "(טו , תפר אתה אתה,אף ה' יראת  חסר כלומר וגו'. ג )" אין"ו (אבות, יראה אין אם
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עוד"חכמה  ואמר ה-ו). עוד"(טו, ואמר וגו'. אני  ולא פיך ירשיעך וגו' פיך עונך יאלף (טו,כי

רוחך "יב-יג ) אל אל תשיב כי וגו', לבך יקחך לפנימה להשיב לבך  מלא איך כלומר וגו'. "ְַָ

חכם . לב לבך שאין לפי  זה וכל רוחך? על העולה כפי  מלין  הוא ברוך ִִהשם

·ÂÈ‡]" יח] מאבותםטו, כחדו ולא יגידו חכמים  ""אשר פירוש חכמה חכמים. שקבלו " ֲִָ

הי הכלל וכדברי בחכמה, רוח "ונוהגים  איוב דברי כי שאמר אחר אליפז דברי  כן  גם והן  ב.

בצדק  ונוהגים  חכמה שאספו שהחכמים מה ולהודיעו להוכיחו שב חכם , ושאיננו דעת ולא 

כדרך מאבותם , שקבלו מה לשונם  תחת  יכחדו ולא  הללו, בענינים ומספרים  (תהליםמגידים

ד) יי'"עח, תהלות  מספרים אחרון  לדור מבניהם  נכחד והקדים"לא יז). טו , שמע"(איוב אחוך

ואספרה  חזיתי וזה מה "לי לי  לשמוע  לך ראוי האמת , סכלת כי  יען  איוב, אתה כלומר .

והן החוש. ובברור בדעתי  אני שחזיתי  מה הזה בדרוש  לך שאספר מה מפי  ולקבל שאחוך,

ג  ויפרשו יגידו אשר דברים כדרך "הן ודור, דור קורות מאבותם  באמונה שקבלו החכמים  כ

ז) לב, ויגדך "(דברים אביך מגידיםשאל והם  וגו'. יט)" טו, ולא "(איוב הארץ נתנה לבדם  להם 

בתוכם זר יקרב "עבר לא וזר ולצדיקים , לחכמים  למורשה הארץ נתנה עולם מימות  כלומר ,

חכמה, הבוזים לרשעים  יקרה ולהיפך החכמים. על משגיח  הוא  ברוך השם כי אליהם,

שאמר כמו שפוכה, בחמה מהם כ)שנפרע טו, מתחולל "(איוב הוא  רשע  ימי  עד כל וגו' "

הנאמנה, חכמתם כפי  באמונה הדוברים  החכמים מכל מוסכם שהדבר ולפי הפרשה. סוף

דבריהם . לקבל אתה חייב הלא 

יט  חלון 

·ÂÈ‡]" ב] לילד, האזינו ויודעים מלי  חכמים  ""שמעו פירוש חכמה "חכמים. שקבלו , ֲִָ

הי הכלל וכדברי  החכמה, דרכי בלבם והצטיירו בחכמה, אליהוא "ונוהגים  אמר זה ומאמר ב.

ההנהגה  דרכי  נגד טענות  ושטען מאלהים, נפשו צדקֹו על איוב את  כשהוכיח ברכאל ְַבן

בריבו  אדם  יעות  ולא  הצדיק ה' כי להוכיח איוב, נגד נכונות תשובות  אליהוא  ערך העליונה,

וגלה "ח  ומישרים . משפט  צדק העליונה חכמתו בפלס  שקולים  יתברך הנהגתו דרכי ושכל ו,

יבינו  לא כאלה שהעמוקות  ולפי  מלפנים. וחבריו לאיוב נודעו לא  גדולות  חכמות  במענותיו

הציורים כדמות  בנפשם שנגלו אלהים, דעת והיודעים  הגדולים החכמים  רק יציירו ולא 

בפסוק שפרשנו וכמו י)הללו, יז, חכם"(איוב בכם  אמצא  י"ולא בחלון הקדים", כן  על ח .

מלי" חכמים  ה "שמעו ויציירוםחכמים". מלי ישמעו הם בצדק הנוהגים החכמה בעלי "

" לי;"ויודעיםבחכמתם . יאזינו הם חכמתם , על נוסף אלהים דעת  היודעים  הנבונים והן ,

ומאזני בפלס  ודבר דבר כל לשקול מאזנים  כמו ואזן  השמיעה. מן  נפלאה ההאזנה כי

אמר שלאחריו ובמקרא  ג )משפט . לאכל "(לד, יטעם  וחיך תבחן  מלים אזן  הכתוב "כי  ראש  . ֱֶֹ

החכמים נגד הכתוב וסוף ודעתם , תבונתם  ומבחן  בּכּור ובוחנים  המאזינים  היודעים לעמת

א  ולא  הטעם. בעלי  נפלאה,שהן חקירה זה בענין לי  יש כי  יותר, פה לפרש  איך 313וכל

לגיהנם313. פנים עז ד"ה חמישי , פרק סוף  וכן  ט , משנה פ"ב לבנון", 494)"יין ,150 עמ' תשס"ג  .(מהד'
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" ובספר הפנימיות, הנפש כחות  חמשת  לעמת נערכים החצונים  החושים גניםחמשת  "מעין 

כמו משל, דרך על טעם, מלת  בהן  שנזכר המקומות כל ויתפרשו הענין, יא,יתבאר (משלי

טעם"כב) לג )"(שמו,"וסרת  כה, טעמך "א ט),"וברוך לד, יי'"(תהלים  טוב כי  וראו ,"טעמו

בהן . וכיוצא

·ÂÈ‡]" לד] לילד, שומע חכם וגבר לי  יאמרו לבב ""אנשי  פירש חקי"חכם. שאסף , ֵָָֻ

הי הכלל וכדברי בחכמה, ונוהג והודיע"החכמה המענה, חתם ובו אליהוא דברי  אלה וגם  ב.

לאיוב. אומר שאני מה מדעתם לי יאמרו עליון , דעת יודעי  לב חכמי והן לבב, אנשי כי

חכם" ליוגבר שומע  פנים  כל על ומדעתו, מלבו העמוקות לדעת לב חכם  עדיין שאינו "

" שהחל וכדרך דובר. שאני הדברים  מפי ליויקבל  האזינו ויודעים מלי  חכמים  ,"ׁשמעו ִ

בחכמה, וחפץ החכמה ציורי  בנפשו שנגלו שהחכם  דבריו חתם וכן זה. בחלון ופרשנוהו

ואמר לי. ישמע לה )הוא בהשכל "(לד, לא  ודבריו ידבר, בדעת לא  ""איוב מלת והוסיף ,"גבר .

ה )כדרך כד, בעוז "(משלי חכם המתגבר "גבר חכם על המורה ח', בחלון  למעלה ופרשנוהו ,

יצרו, על יתאמץ שבו לעוז זולתי  והשכל, בינה ותוספות דעת  לרוח זכה לא ועדיין יצרו, על

יבינם , הלב, וחכם  הדעת איש  מפי  העמוקות וכשישמע ממרומים . האלוהי  העזר והוא 

כן . גם  אליהוא  דּבר ִֶוממנו

כ חלון 

·ÂÈ‡]" כד] לב לז, חכמי כל יראה לא  אנשים יראוהו ""לכן פירוש  לב . החכמים"חכמי , ְֵַ

הכ  הכלל וכדברי  בחכמה, אלהים  לרוח  וזכו בחכמה, ונוהגים החכמה שאספו ז."המופלאים

אמר  שלפניו ובפסוק ותוכחותיו. דבריו אליהוא  חתם ובו מאד, חתומים הזה הכתוב ודברי

כג ) יענה "(לז , לא  צדקה ורב ומשפט כח שגיא  מצאנוהו לא  הוכיח "שדי אליהוא פירוש , .

אליהוא  הזכיר לכן בארץ. שופטים אלהים  אין כי וחשב מאלהים , נפשו צדקו על איוב ַאת 

כי הגשמים , רדת בענין הוא  ברוך השם במפעלות רואין  שאנו חכמה של רבות תעלומות 

החכמה. דרכי כפי  והפוכו דבר לשבט, פעם לחסד פעם הכל הוכן  כי  והודיע עמים. ידין  בם

שכן וכל אלף, מני אחת יבין לא והאדם  הוא , ברוך השם דרכי  וגבהו עצמו כי עוד והודיע 

" אמר זה ועל הדברים. תכלית  ידע מצאנוהו שלא לא למצוא "שדי  ביכלתינו אין  כלומר ,

כדרך הוא , ברוך השם  יז)מעשה ה , למצוא "(קהלת יוכל לא  לדעת , החכם  יאמר אם ,"וגם

למעלה ה ')ובארנוהו חלון ג' וכדרך(חדר יב), כח, תמצא "(איוב מאין  בחדר "והחכמה ויתבאר ,

בעז  ב "העשירי הוא וכן  יכול,"ה. כל ה )ה קמז, כח "(תהלים  ורב אדונינו אמר "גדול זה ועל ,

כח " וכדרך"שגיא ד), ט, כח "(איוב ואמיץ לב יחכם בחלון  המבואר משפט "" דרכיו כל וגם ז.

לבדו הוא ולכן הכל, ומבין הכל יודע הוא  ומישרים, ט)צדק צח, בצדק "(תהלים  תבל ישפוט

במישרים ""ולאומים  אמר זה ועל "ומשפט . מלת  כי משפט , שגיא  כלומר תשמששגיא " "

ב  הוא כי  צדיקים, כולם  משפטיו יסודות  וכן  מחוקק "לשתים. לבדו והוא  צדק, כל אדון ה

" אמר זה ועל העשירי . הכלל וכדברי וצדק חכמה צדקה חקי ולפי"ורוב צדק. כל ואדון רב , ֵֻ
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לרשעים , ורע לטובים  טוב ספק, בלי כמעשהו איש לכל ישלם ובמשפט , בצדק דרכיו שכל

" אמר זה ועל לעולם. מדתו יחליף יענה ולא  לענות"ולא הארץ כל לשופט חלילה כלומר ,

וכענין איוב! אתה שחשבת כמו כמשפט, שלא לג )גבר ג, בני"(איכה ויגה מלבו עּנה לא  ִָכי

""איש התולדה הוציא האלו, ההודעות  אליהוא  שהאריך ואחר אנשים. יראוהו כלומר "לכן ,

ב  שהוא האדם"לפי  ביכולת  אין  וגם לבדו, השם מאת החכמה וכל בהחלט, החכם  לבדו ה

הנהגתו  דרכי  הן אדם, לבני שחקק מה הן הדעת , במופתי הוא ברוך השם  חכמת  חקי  ֵֻלברר

ולהתנהג  החכמה לקבל דרך אדם לבני נשאר לא  הנה התשיעי; הכלל וכדברי  עולמו, את 

וכדבר  הפקח, על הנשען  כע ּור וחקֹותיו מצותיו על להשען  ה', ביראת  זולתי  הכלל בדרכיה, י  ְִֵֻ

את"הכ  שתיראו אתכם  מצוה הנני כן על בחכמה, וינהג  יצרו על יתגבר יראתו ובעבור ה.

ספרו קהלת  שחתם  וכדרך יג )ה', יב, ואת"(קהלת  ירא  האלהים את נשמע הכל דבר סוף

שמור  למעלהמצותיו שבארנו  וכמו וגו', י')" חלון ג' .(חדר

¯·ÎÂבעלי הם  התורה וחכמי  ומדעתם . משכלם חכמה המציאו לא  החכמים כי  בארנו

בכלל  ואמרנו מסיני. בנבואה למשה הלכה עד איש  מפי  איש השמועות שקבלו אסופות,

המתבוננת"הי היקרה הנפש  בעל כי הלב, והבנת עין בראית  יודעּו החכמה דרכי  שמקצת ְִָא 

החכמה. דרכי הן  מה הדברים  במקצת ולהבין  להכיר יוכל עולמו את מנהיג  שבהן ה' בדרכי

מקיימי חכמים  שהיו ורעיו, איוב כמו הצדיקים, הגוים  חכמי היו זה שממין שם  ֵָואמרנו

ובחקירותיהם בבינתם להם שנודע החכמה בדרכי  ונוהגים  נח, בני  מצות שבע 

ממרומים נאצל לאור כן גם זוכים בצדקתם כי  לבב, חכמי  הן המבינים  ואלו ובנסיונותיהם.

הראשון  בבית ברחבה שבארנו וכמו הפועל, אל הכח  מן כחותיהם חלון המעתיק ה' (חדר

הגויםד') מחכמי ה' את  הירא  האיש  מי והנה ה'. ויראת  ההנהגה בצדקת תלוי והכל ,

לב  חכמי אל ללכת  צריך ואינו לבו, והבנת עינו בראית חכמה לאסוף יוכל וצדיקיהם ,

ומשמע עיניו מראה באמצעות  החכמה ללמוד יוכל הירא  כי חכמה, מהם לקבל המבינים

השם מעם נעזר הוא גם יהיה ובצדקתו הוא . ברוך השם  ממעשה וששומע שרואה אזניו

חכמי שילמדוהו מה לעצמו הוא  וילמד ולהבינם , החכמה ציורי  ולצייר לקבץ הוא , ברוך

" אמר זה ועל לב לב. חכמי כל יראה ה'"לא את  הירא מי  כלומר הפסוק, ראש  על ושב ,

ללמד  חכמתם, ולשמוע  מנהגם  לראות  או לב, חכמי מכל רב לו ולבחור לראות  צריך אינו

שאמרת כמו לא  כולם . מהם  שקבלו המיוחד הרועה מן  קבלה נפשו גם  כי החכמה, מהם 

ח  מגערת  בתתך הבל "איוב דבריך כל הנה נגדו. והתוכחת העליונה, ההנהגה בדרכי ַו

כבר שאמר וכמו טז)וּסכלות . לה, יכביר "(איוב מלין דעת בבלי  פיהו יפצה הבל ."ואיוב

קדש . בהררי  יסודתו זה ופירוש

˘¯Â"È ז"" פירוש  לב ל חכמי כל יראה לא  כי אליו, מלהתוכח אנשים ' יראוהו ַ'לכן

כלום בעיניו חכמתם  אין כי  אליו, עהמתחכמים  """ שתאר אומר ואני  לב כ. הוא "חכם ,

ה  מ ּכת  שהוא הוא, ברוך השם נגד המתחכם על יפול ולא  מאד, יקר בעיניהם"תאר ."חכמים ִַ

ז "וראב  רואה "ע  ואתה שיסדנו. הכללים  לחזק רק להתוכח, באתי ולא פירושים. ב' פירוש ל
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ז  דרשו"שרבותינו א)ל יז, השנה  "(ראש אליהוא  שאמר על , יתירה אימה מטיל שהיית לפי

לב  חכמי בנים לך להתקיים זכית לא  חנם, עהדור מהם"" למדנו דרש, דרך דבריהם ואם  כ.

" לב שתאר וכןחכמי ומישרים , בצדק הנוהגים הגדולים  החכמים  על רומז בכתוב הנזכר "

לעד  כולו, הענין נשלם  זה ועם  הזה. התואר זכרון איוב בספר מצינו לא  מאלו ויותר אמת.

שיסדנו. היסודות וחוזק שהנחנו, הכללים  יושר על ולאות 

0

החמישי  החדר

˙Â�ÂÏÁ ‰¯˘Ú Â·Â

" ˘¯˘ È�È�· ÏÎ˘ ¯‡·˙ÈÌÎÁ‚ ÌÈ¯ÂÓ ""ÏÎ Â‡·ÂÈ .‰ÓÎÁ‰ ÈÙÎ ÌÈ‚‰Â�‰ ÏÚ Î

Î·˘ ÌÈ·Â˙Î‰"ÌÏÂÎ Â˘¯Ù˙È ,¯ÎÊ�‰ ˘¯˘‰ È�È�·Ó „Á‡ Ô‰· ¯ÎÊ�˘ ˘„˜‰ È¯ÙÒ „

.„Á‡ Í¯„ ÏÚ

א  חלון

Â�¯‡·הראשון י בבית חלון ב' בניניב)"(חדר גזרות ונביאים  בתורה שתמצא  מקום  שכל ,

הכבד, בבנין  והן הקל בבנין  הן הזה, הנוסף,314השרש  ההנהגה 315והכבד על שהנחתן תדע 

" התאר שם כמו זה "חכםבחכמה, בחדר יבואו לבד ואולם נכון. על הענין  יתבאר ועתה .

מבית האחרון  בחדר יתבארו הנוסף, והכבד הכבד מבנין שהם ואותם  קל; מבנין  שהן אלו

על  שהנחתן והוא  שיסדנו, יסודנו אמתת  על יורו כולם  הכתובים  כי  תראה והנה זה.

באלהיות השכל מופתי  לעשות  האנושי , בשכל והחקירה העיון  על לא  החכמה, כפי  ההנהגה

הערמה  על מהן אחד הנחת שאין  לומר צריך ואין  מעשה, מלאכת  בכל [או] בטבעיות, או

הזה: השרש  בניני המזכירים  הכתובים הן ואלו ובדעות. במדות  הרעה והתחבולה

ÌÈ¯·„] לב" כט ] לאחריתם, יבינו זאת ישכילו חכמּו ""לו פירוש  היו "חכמו . אילו , ְָ

וכדברי בלב, הטוב הציור המׁשל כפי בחכמה נוהגים  והיו החכמה, דרכי  בלבם ְֵֶמציירים 

הי העכומ "הכלל הפירוש , וזה ומוסר,"ב. חכמה בוזי נבל, בני  יהיו ביניהם  ישראל שיגלו ז

שאמר כא)כמו אכעיסם"(לב, נבל בגוי עם בלא אקניאם ׁשקצה "ואני שנפשם  ולפי .ְִָ

הוא, ברוך השם  דרכי הן  החכמה שדרכי  יאמינו לא  חקֹותיה, על ומלעיגים  ֻבחכמה,

תבער  עקלקלות והולך החכמה מן  שהנלוז יאמינו לא  וכן בחכמים. דבקה השם  ושהשגחת

ושהטבע מקרה שהכל החושבים  המכחישים  מּכת הם כי  דרכיו; את  יצליח ולא ה' חמת ִַבו

התורה אמרה ולכן  בארץ. שופטים  אלהים ואין מאליה, כח)נוהג  עצות"(לב, אובד גוי  כי

ִֵּפעל 314.

התפעל 315. או הפעיל 
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תבונה  בהם  ואין בעז "המה השלישי בבית ויתבאר למעלה", עליו רמזנו גם  חלון ה. ד' (חדר

"ג ') דבר שם הקדש  בכתבי שנזכר מקום  או עצה שבכל מלפניו שנזכר מבלי סתם, "

בחכמה. עצה על הכונה תמיד מדבר, ענין  באיזו "316מלאחריו שאמר זה בפסוק אובד וכן 

המה  עליון ,עצות עצת כולם  שהן ופרטיהן, נח  בני מצות שבע  והן החכמה, חקי  על הכונה "ֵֻ

בכבוד  להכחיש  שלא אלילים עבודת איסור ומפרטי  להן. האסורה אלילים  עבודת  ובכללן

דברי הן  והן  כמעשהו. לאיש  משלם ושהוא  העליונה, ובהשגחתו הוא  ברוך השם מלכות 

אלה. בכל יאמינו  ולא  עצות אובדי  הן הללו והגוים הראשון . הכלל וכדברי  ותבונות , בינות

עליון , עצת  כולם  שהן מצות , ז' פרטי ושאר והדינין  העריות כמו החכמה מדרכי יסורו גם 

ל)כדרך א, לעצתי"(משלי אבו יא),"לא קז , נאצו "(תהלים  עליון  ועצת אל אמרי  המרו ."כי

" אמר זה המה ועל עצות אובד גוי  ז "כי  אמרו ובפירוש  ."" האזינו, פרשת  בספרי גויל 'כי 

נח  בני מצות  שבע  אלו נחמיה ר' אמר המה', עצות  ."אובד

„‚�Âובפרעון הוא , ברוך השם בהשגחת  הטהורות בדעות להכחיש  ובינתם  שכלם  תעות

" אמר הבינה, דרכי שהן  והרע  תבונה הטוב בהם לא "ואין  בכל, מכחישים  שהם ולפי .

אלא  ה', תורת  עזבם בעבור עליהם  נגזר חרב, מנוסת ונּוסם  בגולה ישראל לכת כי יאמינו

כמו  זרועם , להם  ושהושיעה זאת  עשתה גבורתם  כי ויאמרו ובגבורתם , בכחם הדבר יתלו

שלפניו במקרא בפירוש התורה כז)שהזכירה לב, פעל "(דברים יי ' ולא  רמה ידינו יאמרו פן 

זאת ""כל ואמר כזאת , אולת לחשוב כך כל הגוים דעת משתבש  איך הטעם ונתן גוי. כי 

המה  עצות ה "אובד מ ּכת  האלו העמים שיהיו כן  גם התורה ובארה שפרשנו. וכמו חכמים", ִַ

בענינםבעיניהם שנאמר ועמורה, סדום אנשי שהיו כמו אל, מנאצי  יד)" יט, ויהי"(בראשית ֵ

חתניו  בעיני  ""כמצחק בפסוק הראשון  לבית בפתיחתינו ובארנוהו בארנו "ויתמהמה . וכבר .

משל  בבאור שם הרחבנו גם היין. אל הבינה שהמשילו השלשית , בכונה הנזכרת בפתיחה

שאמר ירובעל בן  יב)יותם ט, לגפן"(שופטים  העצים בעל ויאמרו מבין  לאיש משל שהוא "

אמר זה ועל לב)הבינה, לב, ענבי"(דברים  ענבימו עמורה, ומשדמות  גפנם  סדום מגפן כי 

למו  מרורות  אשכלות העכומ "ראש  מחשבת רוע  על תתמה אל כלומר הם". כי  האלו, ז

מכח  גדולות נאצות  טענות וטוענים  ובנפלאותיו, בה' שהכחישו ועמורה סדום רשעי  ִַמ ּכת 

שסרו  בעבור להם בא זה וכל פיה. על הקערה ולהפוך האמת, את  לעקור ובינתם  שכלם 

ובינתם , שכלם  נלכד ובשחתותם  לרע , הנוטים  נפשם  כחות  על ונשענו החכמה, ֵֻמחקי

הי הכלל הראשון "וכדברי  בבית  ברחבה והתבאר ה ')ח , חלון ד' שהזכירה (חדר אחר ולכן .

" לאמר האדם דעם  שקול נגד האלו העמים ישתבשו איך הטעם יי'התורה ולא רמה ידינו

זאת כל ""פעל שהן לפי  עצות, אובד ""גוי ואמר הדבר ופירש חזר זאת, ישכילו חכמו ,"לוא 

העצות כפי  במנהגיהם  נוהגים  שהיו אלא עצות אובדי האלה הגוים  היו לא אם  כלומר

להם נקל היה בלבם, מושלים  האלו הטובים הציורים  והיו החכמה, דרכי שהן  הללו

השואל 316. של למטרתו המועילה עצה כלומר 
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גבורת בעבור בטבע  לבבם  ומורך ישראל מנוסת  שתהיה אפשר שאי  זאת , להשכיל

שישראל  והוא הדבר, סוד מבינים  כן  גם  היו מיד הזה, הדבר משכילים  היו ואם אויביהם .

" אמר זה ועל עונם, כובד בעבור השמים מן לאחריתםנרדפים היו "יבינו מה הענין ופירש .

לב,משכילים  רבבה "ל)(דברים יניסו ושנים  אלף אחד ירדוף שבדרך "איכה פי על אף כלומר .

אחד  איש  אימת  שתפול הטבע מדרכי רחוק מקום  מכל חלשים , על גבורים  אימת  הטבע 

וגבורי מצליחים ישראל היו  לפנים  שמעט  ובפרט רבבה. שנים ושיניסו אדם, בני אלף על

ומן כלל. הטבע  בדרך שאיננו היפך הדבר, נהפך ואיך הגוים , כל על מוטלת  ואימתם  חיל,

יוצר  ובגזרת כן היה שבמופת  והוא האמת, להבין  בינה לכלל באים  היו הזאת  ההשכלה

הנשגבים ותורותיו ה' פי  את עברם בעבור הטבע, מדרך למעלה להענישם יתברך; הכל

אמר זה ועל הטבע. הסגירם"(שם)מדרכי  ויי ' מכרם צורם  כי לא  להם"אם היה כך כלומר ,

ציורי ואין  נבל, בני  שהן לפי  אבל פשעיהם . רוב על כן  עשה הוא  ברוך שהשם  להבין 

פשעי שבעבור לצייר יכולים אינן  ותועים, הולכים ובינתם ושכלם  בלבם , מושלים  החכמה

בלב, עומד הזה הציור שאין ולפי כאלה. מצייר לבם  אין כי הזאת, הצרה עליהם  בא  ישראל

שבארנו  וכמו פנימי, ציור על בנויים  והבנה השכלה כל כי  ולהבין . להשכיל יכולים  אינן שוב

הראשון ה ')בבית  חלון ה ' לנגד (חדר עומד בהיותו אלא  דבר, על ולהבין  להשכיל אפשר שאי 

וההבנה, ההשכלה מהן  שנמנע  ובעבור והירח. השמש  מן  משל שם והמשלנו הלב. עיני 

ואולת הדעת שקול נגד שהוא פי על אף לגבורתם , הכל ליחס יקומו, בל במהמורות  נפלו

יתבאר  שם כי  השלישי , בבית אלו בפסוקים  חדשות  יתבארו ועוד ממנה. למעלה שאין 

" המה פסוק עצות  אובד גוי "כי בספר גם ברחבה. גנים" דבר מעין שם על כשנדבר "

הזה!תבונה " הפירוש  ושמור השם , בעזרת "

ב  חלון 

ÏÓ]"‡" יא ] מחול ה , בני ודרדע וכלכל והימן האזרחי  מאיתן האדם  מכל פירוש"ויחּכם . ְֶַָ

הי"ויחכם" הכלל וכדברי  בחכמה, עת  כל ונוהג  החכמה, ציורי מלא שהיה לבבך ", ושים  ב.

" נאמר שלפניו בפסוק כי זה, בפסוק קדםלהתבונן  בני  כל מחכמת  שלמה חכמת ְְֵַַָָותרב

מצרים חכמת ""ומכל אמר ולא מצרים, חכמי ומכל קדם בני חכמי מכל שלמה ,"ויחכם  ְַָ

" השני בפסוק אמר לא ומהימןוכן האזרחי  איתן מחכמת שלמה חכמת  והסתכל ותרב וגו'. "

הט  בכלל כי  שיסדנו! הכללים על נשענים  ואיך המליצות יקרים  חכמות"כמה שכל בארנו, ו

ועיקר  החכמה, בתארי כן גם מתוארים  השמש , שתחת  מעשה מלאכת  חכמת  וכל למודיות

הראשון בבית  בארנוהו י')הדבר ט' חלון ב' בתאר (חדר החכמות אלו בעל יתואר לא אבל .

הוא חכם" ענין  באיזו אצלו נזכר אם זולתי השרש , מבניני  אחת זה על שנאמר או סתם, "

הט  הכלל וכדברי  ""חכם, תאר שנזכר מקום  כל אבל מבליחכםז. מבניניו, אחת  או סתם , "

השם חכמת  חקי  כפי  ההנהגה חכמת  על תמיד יורה בחכמה, נוהג  ענין באיזו אצלו ֵֻהזכיר

הלמודיות חכמות  כל ידיעת  הפלא  צד על שלמה בלב נתן הוא ברוך השם  והנה הוא. ברוך

והבעלי והצומח והדומם היסודות  טבעי וידע השמים, תחת  אשר מעשה מלאכת כל וחכמת
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שבארנו וכמו וצבאותיהן, השמים  תכונת כל ידע  וכן וסגולתן , ז')חיים  חלון ב' ונאמר (חדר .

יג )"(מל  ה , העצים"א על "וידבר בספר יותר ונזכר וגו', שלמה " שהעתקנו 317"חכמת

" חןובביאורנו למעלה318,"רוח זה על רמזנו ז')גם חלון א' "(חדר בפסוק לב , לך נתתי הנה

ונבון "חכם  אמר זה על וגו'. מצרים" חכמת  ומכל קדם  בני  כל מחכמת  שלמה חכמת  ."ותרב

קדמונינו  שאמרו וכמו האלו. בחכמות ולתור לדבר שהפליגו רבים היו הללו באומות כי

ג )ל"ז  יט, רבה  בטייר "(במדבר וערומים במזלות  יודעים שהיו קדם ? בני  חכמת היה ."מה

השמים . ומלכת הטבע חכמת ובעלי  והמכשפים  החרטומים  ממעשה ידועה מצרים וחכמת

" אמר לא  ולכן  ההנהגה, סוג  תחת איננו זה מצריםוכל מחכמי שלמה וכיוצא,ויחכם  "

ההנהגה  על לשון319המורה יפול בהן  ההתעסקות שעל תאמר ואפילו הללו. בענינים 

כמוויחכם" מדבר, הוא  ענין באיזו אצלו כשנזכר יט)" ב, תחת"(קהלת ושחכמתי שעמלתי

ב),"השמש ט, מאד "(זכריה חכמה כי  וצידון  הי"צור בחדר שיתבאר וכמו זה ", יהיה הנה ב,

הכתו  עליו יספר אם  לשלמה גדול לאישגנאי האסורים  הללו במעשים  נוהג שהיה ב

איסור  התורה שאסרתן  והנחושים, הכשופים  מצרים חכמת רוב כמו לעשותן , הישראלי 

ג  קדם  בני כדרכי העתידות לדעת ומזלות בכוכבים  להביט וכן  אסור,"חמור. יגיד 320כ ואיך

" קדםהכתוב בני  ומחכמי  מצרים מחכמי שלמה ומשתמשויחכם  נוהג שהיה המורה "

" אמר ולכן מהן. יותר הללו האסורים  שלמה במעשים חכמת ו ותרב וגו'. דבר חכמה "" שם "

הדברים בידיעת שלמה לב חכמת שהיתה הכתוב והעיד וידיעתה, החכמה מאסף על נופל

ז  שאמרו וכמו לשלמה. גדול שבח וזהו קדם, ובני  מצרים בני  לב מחכמת רבה ל "האלו,

א) עה , ולהורות"(שבת להבין למד אתה אבל ההם , הגוים כתועבות לעשות  תלמד וכן"לא .

וכמו  וחקֹותיה, העליונה החכמה ציורי  הפלא צד על שלמה בלב הוא  ברוך השם ֻנתן

בפסוק יב)"(מל שכתבנו ג , ונבון"א חכם  לב לך נתתי  לטבעהנה בלבו החכמה ונעשה וגו', "

הראשון  בבית  זה ענין שבארנו וכמו העת, בכל בו מושלים  וציוריה ה ')שני, חלון ה ' .(חדר

ולבו  עיניו לנגד הציור בהיות בחכמה, בעליו ינהג  עת בכל הזה, הפלא  ידי שעל שם  ואמרנו

הציורים בדרכי  ויבין  ישכיל רגע  בכל וכן  יתעהו. לא והיצר תמנעהו לא השכחה בו, מושל

ובאה  רב, ובשפע ופלא  הפלא  הזה האלוהי האור עליו שחל שלמה ולכן  האלו. הנכבדים

צדק  גדולה בחכמה עת כל התנהג מצא , אלהים  ודעת ה' ביראת והבין  לבו אל החכמה

" אמר זה ועל דורו. חכמי משאר יותר ומישרים  שלמה משפט  נוהג "ויחכם  שהיה כלומר ,

שכתוב וכמו אדם, מכל יותר ג )"(מל בחכמה ג, דוד "א בחקֹות  ללכת  יי ' את שלמה ֻויאהב

עצמואביו  על העיד קהלת  ובספר וגו'. ג )" ב, בחכמה "(קהלת נוהג  טו),"ולבי ב, ולמה "(קהלת

יותר  אז אני  למעלה"חכמתי  ומבואר א'), חלון ג' אמר (חדר וחכמתו, צדקתו את ולהפליג .

מחול " בני ודרדע  וכלכל והימן  האזרחי וכפי"מאיתן בחכמה. הגדולים דורו חכמי שהם  ,

יז-כא 317. פסקאות ז, פרשה שלמה, חכמת

.318106-107 עמ'

"ההנהגה"319. ולא "הידיעה" צ "ל כנראה

בכלדיים320. שואלין שאין ב)מנין קיג, (פסחים



השני  הבית  - נעול גן 430

תהלות, בספר הנזכרים  הקדושים המשוררים הם  א)הפשט  פט, לאיתן"(תהלים  משכיל

א),"האזרחי האזרחי"(פח, להימן  אנשי"משכיל טוב, שכל משכילים צדיקים חכמים  שהיו ,

החכמה  וכנגד מעשים . ובכשרון בצדק מהם  חכם  עוד ושלמה ה', בסוד העומדים  הרוח 

אמר הזאת  יב)"(מל העליונה ה, ואלף "א חמשה שירו ויהי משל אלפים שלשת וכל "וידבר ,

שלמה  כי  ותהלותיו. נוראותיו ה' בדרכי האלוהיים והענינים  וחקֹותיה התורה בדרכי  ֻזה

לב  אל החכמה דרכי  קרב ובשיריו ובמשליו העם, את דעת למד לתורה, מאזנים עשה

כמו ט)ההמון , יב, תקן"(קהלת  וחקר ואזן  העם  את דעת למד עוד חכם  קהלת  שהיה ויותר

הרבה  למעלה"מ ׁשלים  ובארנוהו י), חלון ג' נוהג (חדר איש  הגוים חכמי  בכל שאין ולפי . ָ

" כשהזכיר כן  על יעקב, לקהלת מורשה ה' תורת כי העליונה, על ויחכםבחכמה שהוא  "

בדור  שהיו בישראל הגדולים החכמים שהן וחביריהם  והימן  איתן  לו סמך בחכמה, ההנהגה

והבן . שלמה,

ג  חלון

ÈÏ˘Ó]" ו] וחכםו, דרכיה ראה עצל נמלה אל ""לך פירוש בחכמה,"וחכם. כן  נוהג היה , ְֲֵֶָ

הי הכלל הנמלה "וכדברי  דרך לעצמו שילמד ומזרזו העצל את  מוכיח  שלמה המלך כי  ב.

ואמר שסמך וכמו במלאכתה, זריזה זח)שהיא  ו, תכין"(שם ומושל. שוטר קצין  לה אין אשר

מאכלה  בקיץ אגרה לחמה, גם"בקיץ שיעשה העצל את לזרז שלמה שבא תחשוב ואם  .

לזמנים לצרכיו מוכנים  שתהיינה אוצרות ולכנוס  לאסוף זריז ויהיה הנמלה, כמעשה הוא 

ימי כל שהנמלה ידוע כי זו. את  זו סותרין ודבריו שלמה, עצת  טובה לא הנה הבאים,

ז  קדמונינו שאמרו כמו ומחצה, גרעין  מאכלה ב)ל"היותה ה , רבה  טורחת(דברים  והיא  ,

ינהג  ואם  תהיינה. לה ולא  תצבור מזאת, גדולה ּסכלות ואין  בחֹורּה, גרעינין אלפים  ָלאסוף

הקדש ברוח שלמה עליו אמר כבר שנים , אלף על אוצרות ולכנוס לאסוף ויטרח אדם , כן

כו) ב, האלהים"(קהלת לפני  לטוב לתת ולכנוס  לאסוף ענין נתן רע,"ולחוטא  ענין  והוא 

וכדרך כב)מאד. כח, עין"(משלי רע  איש  להון  ואם"נבהל הזה, הרב המספר יועיל מה כי  ,

לא  גם  הנמלה! מן שנלמד שלמה אמר זה שעל לומר וחלילה שנה? שמונים  יחיה בגבורות 

ודמיון . משל בלי  העצל גם  יביננה נודעת , הזריזות  ומדת  זה, על מ ׁשלים  למשל צריך ָהיה

" לומר צריך היה ""וחכםולא  אלא  כן, ועשה דרכיה ב "ראה השם  הוא: כך הענין  אבל ה ".

ומין במין  ביצוריו שאינן321הטביע ידועה ומדה דרך מין  לכל ומידות , דרכים שברא ,

הכרחיים שהן  בהן , שהטביע  הדברים  שאר כמו ולהעמדתו, המין  אותו לקיום  הכרחיים 

מיני על כשדברו בספריהם  הטבע  חכמי  שכתבו כמו ולקיומו, ההוא החיים  בעלי  לתועלות

ב  היוצר שהטביע  הדברים  אלו והנה וסגולותיהן. החיים  לקיומם ,"בעלי  הכרחיים שאינן ה

ח  יועיל וללא לבטלה בם הוטבעו ב "לא  השם  מעשה כל כי  שאין"ו, ובתבונה בחכמה ה

חכמת חותם  אות בהיות כי דרכם  אדם לבני  ללמד בם הטבעו מהם  רבים  ואולם חקר. לה

עצמו321. בפני  מין כל
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ב  האלהים ,"השם  חפץ ובמה יתברך עצתו יבינו אדם  בני  בהן כשיביטו ומין, מין בכל ה

בחכמה. ונפלאות  עמוקות  לדעת לנפשם , מוסר יקחו והקטנות השפלות הבריות ומן 

כוללת"ואעפ  היא כי  האדם, בנפש הטבעו יחדיו כולם חיים  בבעלי  שנטבעו הדרכים שכל י 

הראשון בבית  שבארנו וכמו בראשית, מעשה כל ג ')כחות חלון ג' דרכי(חדר להם  יועילו לא ,

הכחות בו שנטועים לפי  וברצון, בחפץ האדם שמנהגי בעבור כי  דעת. ללמדם אדם  בני 

שם  שבארנו וכמו ד')והפוכי-הכחות , חלון משל (שם דרך על דרכו. יתכן לא  יאמר הרואה

שזה  ישפטו עצלותו מדת אחר התועים  ובינתו שכלו הנה הזריז, מנהגי  כשיראה העצל

כן שאין  מה החכמים. עם  המתוכחים הכסילים וכדרך טובה, לא הנהגה לעצמו בחר ַהזריז

שם שבארנו וכמו ית', עליון בגזרת  מוכרח בטבע  שהן  ומנהגיהם , החיים בעלי שאר דרכי

שם) הזאת ,(שם הרעה ההנהגה לו בחר המין  שזה לטעון  יוכל לא מנהגיהן, בראותו הנה ,

ב  השם כי בברור ונודע ובגזרתו. עליון  בעצת כן לנהוג שצריך יודה במנהג "ובהכרח  חפץ ה

ולא  לקיומו, הכרחי  איננו ידוע  חיים בבעלי שהוטבע  ההוא שהדרך בראותו כן  וישכיל זה,

אדם לבני  ותוכחת  מוסר להיות  אלא בו הוטבע  לא  עצמו שכל ויבין להעמדתו, תועלת

יתקיימו. ובו יועיל להם כי דרכה שילמדו

‰ÊÓÂהזאת המדה לה תועיל מה כי  עצמה, לצורך בה נבראת שלא  הנמלה, זריזות המין

נאה  ולמי  למעלה. שאמרנו וכמו בחייה? צרכה מכדי כפלים  רב מאסף לאסוף שתטרח

לּסכלות כן יעשו אם  כי השמש , שתחת  בדברים  בה להשתמש לא אדם. לבני  הזאת ? המדה

הזאת המדה יקרה אמנם למעלה. שאמרנו וכמו עין , ורעי חוטאים  ויקראו תחשב, גדולה

החכמה, בעבור האדם לידת  בהיות כי  לשמש . ממעל שהיא  החכמה לענין  בה להשתמש 

לציירם החכמים , ומן  החכמה מספרי  החכמה חקי  לאסוף וצריך הכ', בכלל שבארנו ֵֻוכמו

זריזות לזה וצריך בחכמה, מנהגיו בכל נוהג  להיות  עצמו שירגיל עד בו, ולשמרם בלב,

שם  שבארנו כמו מאד יוגדולה חלון היד)"(שם הכלל וכדברי ולחקֹותיה, לחכמה קץ ואין  א,". ֻ

וזולת מאד, במאד בנפשו הנטועה הזריזות במדת להשתמש צריך חיים, החפץ מי  כן  על

לפנינו. שיתבאר וכמו זה, בענין  הנמלה מדרכי  ללמוד יוכל והרבה לעולם . יחכם  לא  זה

" שלמה אמר זה עצל ועל נמלה אל ותביט "לך לך החכמה חקי  תאסוף העצל אתה כלומר ,ֵֻ

" מלת  וחכם. דרכיה ראה הנמלה, תעשה אשר פעמיםראה את  שבארנו כמו ההשכלה, על "

" התבואה, באסיפת  ומנהגיה בדרכיה הׂשּכל כלומר ""וחכםרבות, אמר לא כן. לפי"עשה , ְֵַ

" אלא השמש , תחת  אוצרות  לאסוף כן ינהג  האדם  שגם הכונה ממנה "וחכםשאין  כלומר ,

חקי לאסוף כמוה זריז שתהיה בחכמה, כן  תעשה ואתה הזריזות, מדת  הפלגת ֵֻתראה

נמשלו  למה דבריו, ופירוש  החכמה. חקי  שהן המצוֹות  עשיית והם בה, ולהתנהג ֵֻהחכמה

ואמר ה', דבר עושי  כח  גבורי הזריזים  לב חכמי  אל ולא  הנמלה ז)אל ו, אין"(משלי אשר

ומושל  שוטר קצין  שנוהג "לה לפי  רע , ענין  לו שבחר לומר תוכל כערכך אדם על כלומר .

לו  בחר ולכן ובעשייתה, החכמה בקנין  תמיד להזדרז ה' בעיני טוב כי ומאמין  בבחירה

דרך  ותשכיל כשתראה אבל באלה. ה' חפץ לא כי  ותשפוט  עליו חולק ואתה הזאת. המדה
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ולא  בנפשה, לא  ומושל, שוטר קצין לה שאין  ידעת כי  בינתך, תסתתר וזריזותה, הנמלה

יוצ בגזרת מוכרח  בטבע  הכל אלא כן, תעשה שבעבורו לה, הראיתמחוצה ית'. הכל ְֵָָר

ב  השם בעיני  הזאת המדה יקרה כי  בעניני"בעיניך כן  להתנהג אדם  בני כשילמדנה ה, ְָָ

רבים : דברים  מדרכיה תלמד והנה ללמוד ‰¯‡˘ÔÂ,החכמה. זמן  יש  עוד לומר העצל מטבע

שאמרו כמו רע, חלי  וזה אשנה, ב)ולכשאפנה פרק תפנה "(אבות , לא  האדם"שמא חיי כי  .

ידע ואפילו בחכמה. ולא ימות  ונמצא  ימות ושמא רגע . חייו על לבטוח יוכל ולא קצרים,

בלב  אותה ולשמור לצייר בילדותו עצמו ומרגיל תורה ללומד דומה אינו ימים, שיאריך

שבארנו  וכמו בלבו, והבל שוא  דרכי  השתרשו שכבר אחרי או זקן ללומד בדרכיה, ולנהוג

ז') חלון ד' יג )בפסוק(חדר ד, וחכם"(קהלת  מסכן ילד הנמלה טוב מן ילמד ולכן וגו'. "

שאמר כמו לאסוף, הראוי בזמן  ח)האוספת  ז , בקציר "(משלי אגרה לחמה, בקיץ תכין 

לא "מאכלה  אבל והמעשה, התלמוד לענין נכבד ומשל נעימים  דברים  זה בפסוק ויש  .

מדאי . יותר הנמלה ˘�È˙,אאריך ומדרך שאספתי. במה לי  ודי  למדתי כבר אומר העצל

לבני ללמד לעולם, תחיה כאילו לאלפים  גרעינין אוספת  היא כי  כן , הדבר שאין  יבין

קץ  בלי  החכמה לאסוף להזדרז שצריכין  לעד, תעמוד נשמתם כי  עולם , חיי שחייהן  אדם 

עולם . לחיי  אֹוצר להיות חייהם , ימי  מצליח ˘È˘ÈÏ˙,כל שאינו ורואה כשלומד העצל ֵ

כן . לעשות נכון ולא  לו. וילך החכמה יעזוב ודעתו, רוחו קוצר בעבור בתלמודו מהרה

כל  זה כי לבו, אל הדברים שיביא  עד מדאי , יותר ולהטריח  כחו כפי  להשכיל צריך אבל

שכתוב  כמו ח ֹורּה, אל הגרגרים להביא בתחבולות  הטורחת הנמלה מן  כן ויראה ָהאדם .

ז "רלב  שלא "ג באופן  עקלקלות ארחות בו תעלה היא הנה בכותל, ח ֹורּה היתה שאם ָל

החכמה  לאסוף ממנה האדם ילמד וכן בפיה. אשר המשא  כובד עם העלייה כך כל תקשה

ע לבו החכמה."אל יקנה ובתחבולות  המשא, להקל קצרים  דרכים  מן¯·ÈÚÈ˙,י  ילמד

מחשבות ידי על החכמה מטע יעקר ולא  בלב, יפה שמור החכמה קנין שתהיה  הנמלה

לטהר  אלה בכל מאד להזהר האדם וצריך והדמיונות . הּסכלות  ורוח רבים וחשבונות  הבל

שתעשה  כמו בלב, הנטועים  וציוריה החכמה זרעוני המפסידות  המחשבות  מכל לבבו

ג  והביאו רלב "הנמלה. ז "כ ש"ג משם"ל הזרע תכף יוציאו הנמלים בחורי מים  יבואו אם 

מהעפוש ולשמרו להצניעו ישובו כן ואחרי עכ ליבשו, ז "" קדמונינו È˘ÈÓÁ˙,ל."ד אמרו

ב)ל"ז  ק , ואינה (עירובין תקחנו, לא מחברתה שנפל גרעין תמצא שאם מנמלה, גזל למדנו

מה  יאמר העצל כי החכמה, לקנין רמז יש בזה וגם  עצמה. היא  שלקחה מה רק אוספת

מן ולהזהר המצוֹות לעשות  די  והלכותיה, החכמה דברי ולאסוף ללמוד לטרוח  לי

אשאל  אותם בישראל, חכמים יש הלא  החכמה, ודת  משפט  מסכל אני  ואם העבירות.

אדם כל חייב כי  הזה, הדבר טוב ולא  אעשה. פיהם  ועל חכמתם, כדרך לי  יגידו והם

אבל  חברתה, שאספה במה תשתמש שלא  הנמלה מן וילמד החכמה, חקי בעצמו ֵֻלאסוף

ללמוד  האדם שיוכל וענינים רמזים כמה ועוד ההפקר. מן לאסוף עצמה היא  תטרח 

" בחכמתו שלמה אמר בהן , וכיוצא  אלה כל ועל הנמלה. וחכםמדרכי דרכיה כלומר "ראה ,

והבן . החכמה, בעניני  כן  התנהג 
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ד  חלון

ÈÏ˘Ó]" יא] דבר כז, חורפי  ואשיבה לבי  וׂשּמח  בני ""חכם פירוש חקי"חכם. אסֹוף , ְֱֲֵַַַֻ

הי הכלל וכדברי  בחכמה, והתנהג  בלבך והמשילם רוח "החכמה כאילו משל, בדרך וזה ב.

מעלתו  תגדל כך וכל בחכמה וינהג המצוֹות  שישמור והוא שיחכם , לאדם מצוה ָהקדש

ששנינו וכמו ית '. עליון לב ישמח  כביכול כן  ידי ועל לב, חכם  שיהיה עד (אבות,בחכמה,

"ו) לשמה, בתורה העוסק המקוםעל את  ב משמח למסכת"" בפרושינו פרשנו ויפה ה.

שכתוב322אבות . טו)וכמו כג , אני"(משלי גם  לבי ישמח  לבך חכם  אם בחדר "בני , ויתבאר ,

ב  יוצרו את משמח לב חכם איש  כי מלמדנו הזה והמקרא ""זה. וכן לביה. הנזכר וׂשּמח  " ְַַ

לב, חכם  להיות  בצדקתו כשיזכה יתברך, לשמחו שיוכל עד בחכמה יגדל כך שכל ענינו פה,

" ענין  שבארנו וכמו והשכל, בינה דעה ויחנהו אליו פניו ה' לב ויאר הראשוןחכם בבית  "

ה ') חלון ה' על (חדר לחלוק הבאים  לכל תבונות  ודברי  נכונות תשובות להשיב יוכל הוא כי  ,

ה'. ויראת  החכמה שרשי

ÔÎÏÂבמשנתו שנה הזאת , המדה בעל שהיה ערך בן  אלעזר ב)ר' שקוד "(אבות, הוי

לאפיקורוס  שתשיב מה ודע תורה, ותזכה "ללמוד החכמה דלתות  על שקוד הוי  כלומר .

נגד  רמה ביד הטוען נבל ואיש  לאפיקורוס שתשיב מה תדע  ואז המתגבר, מעין  ְַָלהיות 

" זה, בפסוק הקדש  רוח אומר וכן  והיראה. הדת דבר שרשי  חורפי ""ואשיבה מלת  "חורפי,

" ומלת  ובהבליהם. בטענותיהם  המחרפים כדרךדבר על וסודו, ה' דבר על יח)" יח, (ירמיה

מנביא " למעלה"ודבר ובארנוהו י , חלון ב' כבוד ב)"(חדר יגדל חכם -הלב, בני, ידך על כלומר .

על  נכונות ותשובות  נפלאות ותוכחות  אמת דברי  יצאו מפיך כי בארץ, תורתו וכבוד ה'

אשריך  והנה תורתו. וכבוד ה' צדקת  על דופי  והמדברים  אותי, המחרפים  האוילים דברי

ולהתנהג  יצרך על להתגבר לך ראוי  ולכן  שמים! כבוד יתגדל ידך שעל לכך תזכה אם 

ישראל מלך דוד שבקש  מצינו וכן הזה. הגדול לכבוד באחריתך תזכה למען  (תהליםבחכמה,

מב) בדבריך "קיט, בטחתי כי דבר חורפי ויבושו "ואענה דבר, חורפי  שאענה אזכה כלומר ,

נשענתי ולא  בדבריך, בטחתי  שמעולם  ובעבור תשוב. חיקם אל וחרפתם ממועצותיהם,

וכדרך  דבר, למחרפים לענות חכם -לב ואהיה פניך אלי  שתאיר אקוה כן על ובינתי , שכלי  על

ה ) ג , תשען"(משלי אל בינתך ואל לבך בכל יי ' אל בעז "בטח  העשירי בחדר ויתבאר וכן", ה.

בדבריך " בטחתי ואמר כי  דבר. חורפיו לענות  יזכה כן  שבעבור טעם  הוא המשורר שאמר "

מג )עוד קיט, יחלתי"(תהלים למשפטיך כי מאד עד אמת דבר מפי  תצל כשאענה "ואל כלומר ,

בהם נגלה ותשובות דברים מאד! עד אמת  דבר מפי  תמנע אל ה' אנא לחורפי , דברים 

תרמיתם , שקר כי  כרחם בעל ויודו סרה, עוד לענות יוכלו שלא עד למאוד, האמת

וע תדברנה, אמת עוד"וששפתותי ואמר ידי . על שמך יתגדל כן מז)י  בעדותך "(קיט, ואדברה

אבוש ולא מלכים אדברה "נגד תבונות, לבי  הגות ותהיינה ולשוני, פי  עם בהיותך כלומר ,

.322524-525 עמ' תשס"ג מהד'
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ידבר  אשר הדברים  וטוהר לזוהר לב ישיתו כי  אבוש, ולא מלכים נגד והתורה החכמה ֵֻחקי 

במקומם . שלא  הענינים  לפרש אאריך לא אבל הסדר. כל המשורר יסד הזה הדבר ועל פי.

ז  המקרא מפרשי  כן  בארו ולא בעיני , נראה ל."כך

ÈÏ˘Ó]" טו] אניכג, גם לבי  ישמח לבך חכם  אם בצדקתך "בני , זכית  אם פירוש  . ַָ

הכ  הכלל וכדברי לב, חכם מספר "שנהייתה רבים  במקומות לב חכמת ענין בארנו וכבר ז.

נאצל  לאור הישרים  ובמנהגיו בצדקתו שזכה האיש הוא  כן  שהמתואר ואמרנו זה,

יבין אז תורה, רזי  לו ומגלין  המתגבר כמעין ונעשה והשכל, בינה דעה תוספות ממרומים,

החכמה  דרכי  ויקרב ומשליה, מליצותיה ויבין  החכמה טעמי וידרוש  ומישרים, משפט  צדק

ששנינו וכענין מליו, שכל ונועם  אמריו יושר באמצעות הלבבות  ו)אל ממנו "(אבות, ונהנין 

וגבורה  בינה ותושיה אבות .עצה למסכת בפרושינו ברחבה ובארנוהו וכו', זה 323" ועל

" לבך אמר: חכם  אם חכם ,"בני, לב לבבך שנעשה זכית  לבבך וביושר בצדקתך אם  כלומר ,

ב  השם  כי  שבשמים, אביו שישמח  משל, דרך על אני . גם לבי  ישמח  לב,"אז חכמי  אוהב ה

משנתינו ו)וכדברי הבריות"(אבות , את  משמח  המקום  את  ""משמח  בפסוק ובארנוהו חכם,

לכאן].בני הקודמת  [בפסקא  "

ÔÎÂדברי או חכם-לב, הוא גם שנעשה לתלמידו חכם -לב מאמר שהוא לפרשו תוכל

כי  חכם-לב, ונעשה ומוסר עצה שקבל ממש , לבנו החכם יט)האב כז , הפנים"(משלי כמים

לאדם האדם  לב כן  הראשון "לפנים בבית שבארנו וכמו בדומים , והשמחה והאהבה (חדר ,

ה ') חלון שםי' בארנו וכבר ה '). חלון א' "(חדר מלת  הניחו הקדש שכתבי  ו ישר , על ישרה "" "

למעלה בארנו גם  ד')הבינה. חלון ג ' "(חדר דעת .שפה שמלת אמרי  על הקדש  כתבי  הניחו "

ואמר סמך זה טז)ונגד כג , מישרים"(משלי שפתיך בדבר כליותי כשתהיה "ותעלוזנה פירוש  ,

האלוהית , העליונה החכמה וחקֹות חמודות  לחזק חוצה, בינתך מעינות  ויפוצו לב, ֻחכם 

כי"אעפ  תבונתך, דברי באמצעות  הלבבות אל תקרבם  הנה הדעת, מופתי עליהן שאין  י 

וכמו  החכמה, הלכות על ונודעים ישרים  טעמים תגיד גם וגדלו, כבודו ה' ביראת  תדרוש 

" שרש  על בדברינו ברחבה אלו ענינים "ּביןשיתבארו שרש  ועל כשתדברנה "שכל " ולכן  . ִ

ההולכת הגדולה בינתך בכח  במישרים ותפרשם והנשגבות העמוקות  דעת  דברי שפתיך

ז  קדמונינו מאמר ידעת  וכבר כליותי . תעלוזנה הישרה, א)ל"בדרך סא, כליות"(ברכות 

""יועצות מלת שהונח  כמו [לומר] בזה והרצון  וכמו לב , וכיוצא , וההבנה ההשכלה על "

הראשון בבית ה ')שבארנו חלון ה' "(חדר מלת  הונח  כן  השלישיכליות, ובבית המועצות , על "

בעז  ""יתבאר לשון נופל מה על ."עצה ה

Ï·‡" בתאר מתוארים החכמה דרכי  שכל בקצרה ארמוז שבארנו "עצותפה וכמו ,

זה א')בחדר החכם ,(חלון בלב  הללו המועצות תחזקנה ודעת  יושר דברי  ידי שעל ולפי .

.323542-547 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 
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יב)כדרך כה, שומעת"(משלי אזן  על חכם מוכיח  כתם , וחלי זהב ופרשנוהו"נזם ה', (בחדר

ט  "ו)"חלון בספר גניםויתבאר בם"מעין  ששוכנים כליותיו שתעלוזנה אמר כן על .

וראב  מישרים . דברי  לב חכם  כשידבר ז "המועצות, ""ע אמר מןל פא)כליותי  קיט, (תהלים 

תעלוזנה  כן על נודעת בהם  התאוה מדת כי לתשועתך', ע'כלתה ואעפ "" כן"כ. שהדבר י 

ז  חכמינו דברי  ""הוא , שאמרו יועצותל על כליות דברינו תראה ואם יעמודו. מקומם על "

" של ז "עצה לשונות דבריהם  נכונים בכליות , התאוה שנודעת  עצמו זה שמטעם  תבין ל ",

" יועצותשאמרו הכתובים"כליות  מליצת ועומק יותר, הזה במקום לפרש  אוכל ולא  .

מדברינו. מתבארת 

ה חלון 

ÈÏ˘Ó]" יט] לבך כג, בדרך וא ּׁשר וחכם בני אתה ""שמע  פירוש נוהג "וחכם. היה , ְֲֵַַָ

הי הכלל וכדברי ""בחכמה, ומלת  כמושמעב. כ)" יט, עצה "(שם  בני"שמע אתה כלומר ,

וכמצותם , כעצתם  נוהג  היה גם כלומר וחכם . החכמים, מפי עצה שמע פי ! לאמרי ֵֶהאזין

שילך  המעשה על הזהיר גם החכמה, חקי  שיקבל הקבלה על הזהיר והנה  החכמה. עצת ֵֻוהן

הרגיל  גם החכמה, חקי  האדם שקבל ואחר והּסכלות . התאוה יצר ויכבוש  החכמה ֵֻבדרכי

להשכיל  בו הנטועים  והבינה השכל בכח  להשתמש יוכל אז בחכמה, נוהג להיות עצמו

ב  השם  לפי"באמתת  והחכמה. התורה במליצות ולהבין  ולהשכיל ה', ביראת  ולהבין  ה

הכחות אלו המוליכים  הנפשיות  הכחות והן בדרך, והבינה השכל המׁשגים  סרו ְִַַשעתה

הי הכלל וכדברי  עקלקלות , ויבין"היקרות ישכיל ולכן בחכמה, שינהגו כחותיו הרגיל כי  ְִִח ;

הראשון בבית  בארנו וכבר א')במישרים . חלון ה ' "(חדר השכל לב שמלת  כחות  על הונח "

" מלת וכן  "ישר והבינה, אמר זה ועל באמת . כשתבין  הבינה על נופל לבך " בדרך ,"ואּׁשר ְֵַ

משפט  צדק ובבינתך בשכלך להבין הטוב, בדרך לבך תאשר וחכמת , ששמעת  אחר כלומר

אמר לזה וקודם החכמה. מכונות שהן יז-יח)ומישרים  אם"(כג, כי בחטאים, לבך יקנא אל

תכרת לא  ותקותך אחרית  יש  אם כי היום . כל יי ' מוסר "ביראת  ושים לבבך טהר כלומר .

כל  לעשות תחפוץ ואז לרעה, הכל יציירו טבעיהן, כפי לפעול תניחם אם  כי נפשך, לכחות 

התאוה  אנשי  חטאים  בעיניך תראה ואם  הללו. המעקשים  ממך הסר לכן הנבלות ,

כל  ה' ביראת  היה אלא  כמעשיהם , לעשות בהם תקנא  אל בך, הנטוע החפץ ֵֶהמעוררים 

כדרך ה )היום , טז, אמוט "(תהלים  בל מימיני כי  תמיד לנגדי יי' ו "שויתי  דרך ימין". הוא "

כי  השני, הכלל וכדברי לג )החכמה טו , חכמה "(משלי מוסר יי' האדם"יראת יכבוש  ידה ועל ,

הראשון בבית  כמבואר תאותו, ז')יצר חלון ו ' לבלתי(חדר מרע סור להיות  הכל עיקר זה כי  .

וכדרך בנפשותם , החטאים כמעשה כז)עשות יד, ממוקשי"(משלי לסור חיים מקור יי ' יראת 

למעלה"מות ובארנוהו  ב'), חלון ד' .(חדר

˙Ó‡·Âוכדברי מאד, לו יצר המעשה ובתחלת יצרו, את  לכבוש  מאד האדם  על קשה

הכ  כי"הכלל הלב, ושמחת טוב ימצא באחריתו למוסר, נפשו ויביא יתגבר שאם אלא א.
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הכלל  וכדברי ממרומים האלוהי העזר אליו ילוה כי החכמה, בדרך וישמח לבבו מצב ִֶָיהפך

אמר"הכ  זה ועל יח)ז. כג , אחרית"(משלי יש אם  שתסבול "כי  הצער בעיניך יקשה אל כלומר ,

ואחר  בעזרך. יהיה יי ' כי תכרת , לא ה' לישועת ותקותך טובה, אחרית  יש כי בתחלה

יראת ששמת אחר כלומר וחכם, אתה שמע  אמר מרע , סור שיהיה לאדם והזהיר שהודיע

שכלך  תאשר גם  בדרכיה, ותנהג  החכמה מועצות תשמע אז מרע , סור להיות  לבבך על ה'

הזכיר זה ואחר שפירשנו. וכמו החכמה, בדרכי  כ)ובינתך כג , יין"(משלי בסובאי תהי  אל

למו  בשר ביאור"בזוללי וזה יז), בחטאים"(כג, לבך יקנא ואמר "אל התאוה. אנשי שהן ,

כב) ילד"(כג , זה לאביך וגו',שמע כג )" תמכור "(כג, ואל קנה "אמת  ביאור וזה וגו'. שמע" ְְֵֶָ

וחכם בני יפה."אתה הענין  והתבאר ,

ÈÏ˘Ó]" כ] באחריתך יט , ּתח ּכם  למען  מוסר וקבל עצה ""שמע  פירוש שתהיה "תחכם. , ְֶָ

הי הכלל וכדברי בחכמה, נוהג  חכם ""באחריתך ומלת  חקישמעב. לשמוע אוזן הטות על "ֵֻ

כמו יט)החכמה, כג , וחכם"(שם  בני אתה ""שמע ומלת  זה. בחלון  המבואר חקי"עצה , על ,ֵֻ

דברי לשמוע  אזנו שיטה האדם  את  והזהיר ד'. בחלון  כמבואר עצות , המתוארים ַהחכמה

" ומלת  החכמה. חקי  המלמדים  הראשוןמוסר חכמים  בבית  בארנוהו ח')" חלון ה ' ,(חדר ֵֻ

לגבולים מהלאה ולפעול לצאת  בנפש  פרץ יפרצו שלא  הנפשיות הכחות מאסר על שהוא

ששנינו וכמו העיקר. וזהו במועצותיה, החכמה א)שגבלה אלא "(אבות , עיקר המדרש  ולא 

אבל "המעשה  הלב; חשק רק צורך אין עצה לשמוע כי התלמוד. מן  קשה המעשה ואולם  .

" אמר ולכן זה. בחלון  וכמבואר הרע , ויצרו תאותו על להתגבר צריך מוסר לעשות, ,"וקבל

" מלת כמוקבל כי לעשותו, הדבר קבלת על כז)" ט, להיות"(אסתר וגו' היהודים  וקבלו קימו

האלה  הימים שני את  נפשו "עושים למוסר יביא גם החכמה, חקי  האדם  ילמד אם והנה .ֵֻ

אעפ  והיצר, התאוה מגלולי הכ "להשתמר הכלל וכדברי  בתחלתו, הדבר שקשה א,"י 

אלה  וימשלו החכמים , מפי  ששמע החכמה ציורי  בו ויצטיירו הלב מצב יהפך באחריתך

" אמר זה ועל בחכמה. עניניו בכל נוהג להיות  יוכל ואז בלב, הנכבדים תחכםהציורים  למען 

אעפ "באחריתך  כלומר וכמו ", הלב, עיני מול החכמה ציורי  תמצא לא  הדבר שבתחלת  י 

הראשון  בבית  ב')שבארנו חלון ה' כי(חדר תחכם, ואז לבך, לוח  על כולם  יכונו באחריתך ,

לבך. חכמת כפי מנהגיך בכל תנהג 

ו חלון 

ÈÏ˘Ó]" לג] תפרעו ח , ואל וחכמ ּו מוסר ""שמעו פירוש במנהגיהםוחכמו . נוהגים היּו " ֱֲַָ

הי הכלל וכדברי  החכמה, אמר"כפי  שלפניו ובפסוק לב)ב. ואשרי"(ח, לי, שמעו בנים ועתה

ישמורו  מפי"דרכי החכמה וחקי עצה לשמוע  השמיעה, על הזהיר תחלה הסדר, על ודבר .ֵֻ

" אמר זה ועל ליהחכם , שמעו בנים  די"ועתה אין  כי  בלב, השמירה על הזהיר כך ואחר .

לומד  כן  לולי  כי  השומר, בכח  ויצפנם לבו על הדברים ישים  לא  אם יום  יום חכמה לשמוע

" אמר זה ועל כלום . תלמודו ואין  ישמורו ושוכח דרכי אעפ "ואשרי כלומר שהשומעים", י 
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על  הזהיר כך ואחר היטב. בלבו ששומע הדרכים אלו השומר זולתי  יאושר לא  רבים ,

" אמר זה ועל מרע , וסור היצר כבישת  על תחלה והזהיר עיקר, שהוא  מוסר המעשה ,"שמעו

וכמבואר  היצר, ומפחי מות ממוקשי ותנצלו ּתוסרּו למען השכל, מוסר חכמים  מפי ְִָשמעו

" על הזהיר כך ואחר ה'. טוב בחלון  ועל עשה בלב, המושלים  החכמה ציורי  כפי שינהגו "

" אמר אמר "וחכמו זה ארבעתן, על הזהיר ואחר החכמה. כפי  במנהגיהם נוהגים היּו כלומר ,ֱ

תפרעו " ""ואל ומלת כמו פריעה . הנכונה, ההנהגה ומסדר הנכון , הגבול מן  היציאה על "

ד) ה, ממעשיו "(שמות  העם  את תפריעו ואהרן  משה אתם"למה דבריכם  ידי על כלומר ,

וכן  עליהם. המוטלת ועבודתם  חובתם מעשות העם את כח)מרחיקים  לב, וירא "(שמות 

אהרן פרעו כי  הוא פרוע  כי  העם את  לגבולי"משה מהלאה העם שיצאו שראה כלומר ,

ע פרע ֹו אהרן  כי להם, הראויה ההנהגה ומסדר ""החכמה וכן  העגל. עשות תפרעו י "אל ְָ

ותקבלו  בלבבכם, ותשמרוה עצה, תשמעו שאם  בעדכם אני  ערב כלומר זה. במקרא  הנכתב

ההנהגה  ומסדר הראוי  הגבול מן  תצאו אל לעולם, תפרעו אל בחכמה, ותנהגו מוסר,

עשה  שהיא  בחכמה ההנהגה ועל מרע, סור להיות  קבלת על שמזהיר או עליה. שנצטויתם

הזהיר  כן על שבארנו, וכמו הלב ליצר שמנגדים  לפי קשים  השתים שאלו ובעבור טוב.

תפרעו " סור "ואל היות לבלתי המוסר עניני ובטענותיכם  בדבריכם תפרעו ואל כלומר ,

ומצינו  הטוב. עשות  לבלתי  החכמה עניני ובטענותיכם  בדבריכם  תפרעו אל וכן  מרע .

מצינו המוסר על אלה. שתי  על הקדש בכתבי  אחרים במקומות  הזאת טו,המליצה (משלי

נפשו "לב) מואס מוסר יח),"פורע יג , מוסר "(שם  פורע  וקלון  מצינו"ריש  החכמה ועל (משלי .

כה ) עצתי"א, כל ""ותפרעו זה בפסוק אמר ולכן החכמה. חקי  הן  והעצה מוסר , ,"שמעו  ֵֻ

" אמר  מוסר ולא ""וקבלו בפירוש שהזכיר לפי  תפרעו , הקבלה."ואל וזוהי ,

ÈÏ˘Ó]" יב] תשא ט , לבדך ולצת לך חכמּת חכמ ּת ""אם  פירוש  נוהג "חכמת. היית אם , ְְַַָָָָ

הי הכלל וכדברי נפשו "בחכמה, את  בחכמה, ונוהג יצרו וכובש  החכמה חקי הלומד כי  ֵֻב.

לאור  תבורך נפשו כי לבדו, לו היתרון והנה החיים. באור לאור ומאבדון, משאול מציל ֵהוא 

" אמר זה ועל החיים. לך באור שאמרה "חכמת שלפניו המקרא  וכענין חכמת. לבדך לך ,

יא)החכמה חיים"(ט, שנות לך ויוסיפו ימיך ירבו בי  והולך "כי בחכמה נוהג שאינו ומי .

" נגד הזכיר בחכמתו שלמה ואולם חובל. הוא נפשו ואת  עונו, את  ישא לבו אםבשרירות

""חכמת תשא , לבדך טובה ולצת  עושה בחכמה שהנוהג כמו המדה, להשוות שרצה לפי "

דומים , הענינים  שני  אין ולפעמים  לבד. עונו ונושא נפשו משחית ממנה הנלוז כן  לעצמו,

מכריח  לו ואין  האדם , בבחירת תלוי שהדבר לפי אתו, שכרו כי  ספק אין  בחכמה ההולך כי

אם בו, תלויה האשמה שאין אולי ממנה הנלוז אבל לבדו. שכרו שיקבל וראוי לו, חוצה

בחכמה  שינהג  לו אפשר אי  כי לעשות ? יוכל ומה בכסילות, וגדל חכמה, למדוהו לא  אבותיו

" אמר ולכן שהחטיאוהו! באבותיו תלויה והאשמה ממנו, ההתלוצצות"ולצתהנעלמת  כי ,

מתלוצץ  והוא לתלמוד, אותו ומכניסים והחכמה התורה חקי  לו שמודיעים  מי  על ֵֻיפול

אשם לבדו הוא  ואז מוסר. מקבל ואינו עצה שומע ואינו ובדבריהם, ובחכמים באבותיו
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" אמר זה וכנגד עונו, תשא ונשא לבדך לקול "ולצת  שמעת  ולא  בחרת , לא  ה' ביראת  כי  .

למעלה  והנה ממנו. הנמשך והעונש  העון  לבדך תשא  ואתה נקיים , הם ולכן  ומורים  הורים 

ז') חלון ד' פסוק(חדר א)בארנו יג , גערה "(משלי שמע  לא ולץ אב מוסר חכם  ואמרנו "בן ,

" לאמר מימיו אביו גערת שמע שלא ספק אין ודבריהם  חכמים  על ככה שהמתלוצץ מדוע 

עושה? במי"אתה יתלוצץ שלא  הפחות  לכל מועלת  הגערה היתה אביו בו גער אילו כי  .

" כן גם לפרש ונוכל הימנו. גערה שגדול שמע  לא החכם"ולץ גערת  לשמוע  אזנו הטה לא  ,

כדרך בו, ח)שגער ז , חכם"(קהלת  גערת  לשמוע  למעלה"טוב ובארנוהו ד'), חלון ג ' .(חדר

שמע" "ולא  כמו קבל " כענין "לא כ), יט, עצה "(משלי בתלמוד "שמע  לומר שרגילין  וכמו .

ב) קב, לי"(עירובין סבירא לא  כלומר לי, שמיע ברע"לא  השתקע  גערה, שמע שלא  ולפי .

" פה אמר זה ועל בדבר. אשם  עצמו  והוא  לץ, באחריתו תשא ונעשה לבדך ."ולצת

ז  חלון

ÈÏ˘Ó]" כ] ירועיג , כסילים ורועה יח ּכם  חכמים  את  ""הולך פירוש  גם"יחכם. ינהג  , ְֶָ

הי הכלל וכדברי באחריתו, בחכמה למעלה"הוא זה מקרא  על רמזנו וכבר ט ב. ד' ,ו)"(חדר

ומוסרם , מועצותיהם  יום יום  ושומע ובצדק בחכמה הנוהגים חכמים  את שההולך הענין 

התאוה  יצר מעט מעט ויכבוש החכמה, אל נפשו ּתוסר הנה הטובים , מנהגיהם ִֵָוראה

וע החכמים, בדרכי להתנהג עצמו וירגיל ""והּסכלות, כדרך יחכם, באחריתו כן  למעןי

באחריתך  "תחכם ומלת  חמישי . בחלון שבארנו ומשפט הולך " המנהגים  על נופל המעשה,"

כ)כדרך יח, בה "(שמות  ילכו הדרך את  להם  ט),"והודעת כח, בדרכיו "(דברים  ,"והלכת

הראשון בבית ו')כמבואר חלון י' "(חדר אמר ולכן חכמים. את עמהם"הולך שהולך ,

ע כמעשיהם, ועושה אעפ "בדרכיהם  בדרכם , אתם ללכת  חפץ אינו אם אבל יחכם . כן י"י 

צריך  היה לא  ואולם במעשיהם . ומואס סר לבו אם לו יועיל לא בחברתם  תמיד שהוא

כמעשיהם , ועושה הכסילים בדרכי  הולך אם  כי יחכם, לא  הכסילים את שההולך להודיע 

אעפ  לכסילים , שהמתחבר הודיע  אלא יחכם? ואיך כמוהם , כסיל הוא איננו "גם  שהוא י 

ע חכמתו תשחת  כי  יחכם, לא בחכמה, להתנהג  ורוצה חכמה מבקש  ולבו חברת"כסיל, י 

מעט  מעט כי  הנשחתים . מנהגיהם ורואה וּסכלותם, אולתם דברי  יום  יום בשמעו הכסילים 

יהיה  ובאחריתו הישר, דרך מני  רגליו ויטו והּסכלות , התאוה יצר בלבו גם להתעורר ַיחל

שנינו זה ועל כסיל. הוא  א)גם  לרשע"(אבות, תתחבר אבות"ואל למסכת ובפירושינו ,324

" נגד לה דתני חבר הוכחנו לך "וקנה נגד ותרווייהו פרחיה, בן  יהושע  ששנה העבודה " "על ְֵ

ב  השם  עבודת  שהיא והחכמה התורה מנהגי והן הצדיק. שמעון  בספרי"ששנה כדאמרינן  ה,

לג ) פסקא ראה, ובמקדשו "(פרשת  בתורתו עבדוהו תעבודו', רישא"'ואותו ותני  א). (אבות ,

חבר " לך כשיצרך וקנה המכשול בעת והמזכירך בדרכיו, וללכת  ה' את  ליראה המלמדך " ְֵ

" כדוגמת  אחריו, לכת לבלתי  עליך יחכםמתגבר חכמים  את  בנקל "הולך חבר, לו אין  שאם .

ז324. משנה א פרק לבנון, 83-85)יין  (עמ'
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" תני וסיפא  עליו. מתגבר ויצרו לבדו כשהוא לרשעיחטא  תתחבר ריע"ואל לו להיות ,

הרעים , מנהגיו ותראה תמיד עמו בהתחברך כי העולם. ובעניני בעסקים  עמו ולהשתתף

וכדוגמא אתה. גם לו תשוה כ)באחריתך יג, ירוע"(משלי כסילים  פי"ורועה על אף כלומר ,

ותשחת וירוצץ ירוע לסוף עמהם, ומשתתף לכסילים בהתחברו בחכמה, מנהגיו שעתה

הנ  ובפרושינו  נפשו. בחרתי ."בנין ולקצר באתי , הכתובים  לפרש  זה ובספר הארכנו, ל

ÈÏ˘Ó]" ט ] לקח ט, ויוסף לצדיק הודע עוד, ויח ּכם  לחכם ""תן פירוש  עוד . ,"ויחכם  ְְֶָ

הי הכלל וכדברי תמיד, בחכמה נוהג  להיות יותר למעלה "יתאמץ רמזנו זה פסוק על וגם  ב.

טו) חלון ד' בחכמה,(חדר ונוהג  לבו באמונת והולך מרבותיו החכמה חקי שקבל החכם כי ,ֵֻ

מופתיים וענינים ודעת , תבונות דברי והנבונים המופלאים  החכמים מפי  325כשישמע 

חן ודברי  צופים , ונופת  מדבש המתוקים  תורה טעמי לו כשיגידו וכן  ותהלתו, ה' ביראת

ויותר  יותר ויתאמץ לו עטרות  יענדם המופתי, והברור המדעי לדרך הקרובים  טוב ושכל

אמר  שלפניו ובמקרא  תחלה. שהתאמץ ממה מאד רב בחכמה ולהתנהג  הלב יצר לכבוש

ח) ויאהבך "(ט, לחכם  הוכח  ישנאך, פן לץ תוכח  ""אל בספר בארנוהו מאד צח והענין  מעין.

""גנים שמלת בקצרה ארמוז ופה ההחלטיתוכחה . והנצוח  המדעי  הברור על תמיד נופל "

בליצנותו. חפצה נפשו כי תוכחת, שונא והלץ ריבו. איש לדעת  כרחו בעל הריב בעל שיודה

דרכי המחזיקים נאמנים מופתים  הדעת ואיש  הנבון  מפי בשמעו ישמח  המאמין  החכם  אבל

לחכם הוכח אלא ישנאך, גם  ואולי מאומה, תועיל לא כי  לץ תוכח אל ולכן שבלבו. אמונה

וע יושר, ותוכחות  מדעיים  מופתים לו תן  אמר: זה ועל תוכחותיך. בעבור יאהבך כן"כי י 

טעמה. וטוב החכמה אמתת לו בהתברר בחכמה נוהג  להיות יותר עוד יתאמץ עוד, יחכם

המאמצים ברורים  דברים  הודיע ֹו החכמים , כמצות ויעשה הצדק בדרכי  שהולך הצדיק וכן

החכמה  דרכי נועם בראותו החכמים, מן יותר ללמוד חשקו ירב כי  לקח, ויוסף ִֶלבו,

והבן . וסגולתן ,

ח  חלון

ÈÏ˘Ó]" יא ] דעתכא, יקח  לחכם  ובהשכיל פתי, יחּכם לץ ""בענוש פירוש  ,"יחכם. ְֶַ

הי הכלל וכדברי החכמה, בדרכי  הפתי ה "ינהג  הוא כך והענין המתלוצץ לץ "ב. הוא  "

בחלון שרמזנו כמו יושר, תוכחות  לא  גם השכל, מוסר לו יועילו ולא  ובחכמים, בחכמה

" בספר בארוכה יתבארו הדברים ואלו גניםהשביעי. בעז מעין """ ומלת  הנרדםפתיה. על "

להוסר  או חכמה לשמוע  כלל יתעורר לא  בדמיונותיו השתקעו ובעבּור ובּסכלותו, ְִֵָבהבליו

החכ  חדשותאל מחשבות ולקבוע  פתיותו משנת  שיעוררוהו וצריך בדרכיה. ולהתנהג מה

כמו ה )בלבו, ערמה "(ח, פתאים  ד),"הבינו ערמה "(א, לפתאים  הערת"לתת והיא ,

" שרש יתבאר הנזכר בספר כי  יותר, פה לפרש  אוכל ולא לשוןערםהמחשבה. וכל "

הגיוניות 325. הוכחות
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איןערמה " ותוכחה מוסר דברי  ללץ יועילו שלא  ובעבור היטב. הענין תבין  ואז ברחבה "

ע זולתי  מאולתו להסירו על "תקנה במכאוב להוכיחו השמים  מן הן  ומכאובות , עונשים  י 

ראות כמו לפתיים  ומועלת  גדולה יותר הערה ואין ורבותיו. אבותיו אדם  בידי  או פשעיו,

להעירו  בנפשו יפעלו לא  הפתי  אזן  להשמעת יושר ושפת פה דברי כי הקשים , העונשים

אמר  זה ועל ומצוקותיהם. הרשעים עונשי  עיניו למראה בהיות לבו חרדת כמו מתרדמתו

פתי" יחכם  לץ שע"בענש  בדרכיו,", וללכת ה' את  ליראה וישוב פתיותו, משנת  ייקץ כן י 

לא  צריך אינו בחכמה, ונוהג החכם  כן שאין מה החכמה. במנהגי ללכת  עצמו וירגיל

לשון המקרא בכל תמצא לא  ולכן הוא , חכם איש  כי  עונש , למוסר ולא  דברים למוסר

הנזכר.מוסר " בספר שיתבאר וכמו למוסר, צריך אינו חכם  הוא אם כי חכם . אצל כתוב "

" דברי  לשמוע לחכם טוב חכמה "תוכחתואולם ותעלומת המדעיים המופתים דברי והן  ,

בפסוק ז' בחלון וכמבואר ט)וטעמיה, עוד "(ט, ויחכם  לחכם  ""תן תאר כי גםחכם. נופל "

החכם שיראה צריך שאין  אלא  כן , ונוהג  החכמה מאסף בו בהיות רק אלה, כל המסכל על

את וירא חכם בהיותו כי מוכיחיו, דברי ולקבל לשמוע  לחפוץ שיביאוהו ומכאוב עונש

ולרומם לפאר הטוב בשכלו הדעת  איש  עמו שידבר ומיד השכל. להערת  רק צריך אינו ה',

זה  ועל ולדעתם. לקבלם הטובה נפשו תחשוק והעמוקים, הנפלאים  דעת  עניני בדבריו

" דעתאמר יקח לחכם וכדרך"ובהשכיל יז), כב, לדעתי"(שם  תשית למעלה "ולבך ומבואר ,

י  חלון ד' והבן .ד)"(חדר ,

ÈÏ˘Ó]" א] יח ּכםכ, לא  בו שוגה וכל שכר הומה היין ""לץ פירוש יחכם. ינהג "לא  לא  , ְֶָ

הי הכלל וכדברי  ובו "בחכמה, הנפשות, בכל נטוע  החכמה שכח הששי  בכלל אמרנו הנה ֹב.

הכ  בכלל אמרנו וכן החכמה. לקבל אדם כל הממשלה "יוכל כח  נטוע  אדם כל שבנפש  א 

האיש מי  ולכן  החכמה. משמעת  אל לסור ולהכריחו הרע, יצרו על ימשול ובו והבחירה,

זולתי מזה נעדר אין  חפצו. להשלים בידו העוז, ובכשרון  בצדק ולהתנהג  חכמה החפץ

אדם, בן  בגדר איננו כי  בדעתו, והמטורף בשגעון  מן](ומן)המוכה נעדר הבריאים326[וכן

דעתם , תטרוף עליהם גם כי  תמיד, ומשתכרים  ושכר יין  במזרקי השותים  הן להם, הדומים

[אל] מסבב שהיין  אמר זה ועל בדרכיה. ולהתנהג בלב ולציירה החכמה לקבל יכולין ואינן 

כמו  כהוגן  שלא בו שמשתמש  בו והשוגה שותהו, בלב הומה והשכר ההתלוצצות , הלץ

ג  ויש בחכמה. ינהג לא  כלומר לעולם , יחכם  לא מלת"השכורים, ויהיה זה, בפסוק משל כ

בפתיחתנו.יין" החמישית בכונה הראשון , בבית  שבארנו כמו בנפש , הנטועה הבינה כח  על "

כדרך והחכמה, החכמים על ויליץ ההתלוצצות , תגרום  עליה כשישען  האדם  ג ,ובינת  (שם 

תשען"ה ) אל בינתך יחכם"ואל לא  החכמה דרכי  נגד בבינתו ומשתמש  בו השוגה ולכן  .

שאין מה מפשעיו. שישוב אפשר כי תאותו, בעבור החכמה מן  לנלוז דומה ואינו לעולם .

הכ  בכלל וכמבואר שיחכם, תקוה להם  אין  ממש  והתלוצצות , טענות בעבור הנלוז ו."כן 

השערה 326. לפי  אלו מלים  הוספנו 
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ט  חלון

·ÂÈ‡]" ט] משפט לב, יבינו וזקנים  יחּכמ ּו רבים  ""לא פירוש החכמה יחכמו . ציור יציירו " ְֶָ

הי הכלל וכדברי  כן, וינהגו בלב הציורים אלה שימשלו עד רבינו "בלבם  דברי הבאנו והנה ב.

זצ מיימון בן הראשון "משה בבית  א')ל חלון א' שנופל (חדר דעתו להוכיח  זה מפסוק שנעזר ,

" המופתיםחכמה לשון  עשות על הגמורה 327" שהחכמה בספרו ואמר אלהיות , ההשגות  על

ומיעוט  וחשיבותה החכמה מהגדלת בספרים  שתמצא מה וכל במופת , המתבארת היא

" אליהוא  אמר זה על התורה. דעות  על המופת  תלמדנו אשר החכמה על כולם  לא קוניה,

יחכמו  אמרנו"רבים וכבר החכמה (שם). על ושאין  החכמה, סוג תחת המופתים עשות  שאין 

שהו  וכמו והבינה, השכל שם מופתי זה ה )כחנו ב, חלונות  ו' לשון(חדר שאין  אמת הכלל אבל .

ב חכמה " השם ומנהגי האדם  מנהגי  על אלא נופל ומאמר "" בחכמה. שכולם  עולמו את ה

גדול  אומץ וצריך החכמה, מדרך והפוך רע  האדם  לב שיצר לפי  כפשוטו, יתפרש אליהוא 

פעמים שבארנו וכמו בחכמה, עת כל שינהג עד בלב החכמה ציורי  ולהביא  עליו להתגבר

" אמר זה ועל רבים, לא  מעט מתי החכמים  ומספר מועטים , עליה בני לכן רביםרבות . לא  ֵ

וינהגו "יחכמו  עת  כל שיחכמו עד לבם  אל החכמה שבאה רבים  אנשים תמצא לא  כלומר ,

שאמר שלפניו לפסוקים  ונמשך בחכמה. ז-ח)תמיד שנים"(לב, ורוב ידברו, ימים אמרתי 

תבינם שדי  ונשמת  באנוש היא רוח אכן  חכמה. תלויה "יודיעו שהחכמה אמרתי כלומר ,

אי זה וזולת  יחכם , שלבסוף עד חכמה לקנות  עצמו והרגיל האדם שהתאמץ השנים ברוב

מן ציוריו המוציא האדם ברוח  תלוי הדבר אלא כן , הדבר שאין  רואה אני  ועתה אפשר.

הכ  הכלל וכדברי הפועל, אל הכלל "הכח וכדברי  בצדקתו, אליו שזוכה האלוהי ובעזר ג ,

ב "הכ  השם  לעזר בצדקתם הזוכים הם  שמעטים ולפי  ""ד. אמר יחכמו ה, רבים ."לא

Ì�Ó‡Âגם ורעיו איוב הנה דברים . נוסיף ישר בדרך ולהמתיקו היטיב הענין  ֵָלפרש 

ב  השם משפטי  על זה עם  זה דברים ערכו צערו "אליהוא, מתוך איוב כי  מנהגיו. ויושר ה

ב  השם משפטי  נגד סרה ""דבר בתאר עצמו ותאר והצדיקו "חכםה, דבריו על השיבו ורעיו ,ֵָ

השם ארחות  מסכל חכם  שאיננו בעבור שאיוב אלא בחכמה, כולם שהן  ואמרו ית ' משפטיו

מפני"ב  עמוד רעיו יכלו ולא  עמו, שהדין  להוכיח  בטענותיו עליהם  התגבר ואיוב ֵָה.

ב  השם  את  והצדיק דברים להעריך אליהוא  החל ואז זה "טענותיו. ענין  שבארנו וכמו ה, ְְִִ

יז)למעלה חלון ד אחד (חדר וכל העליונה, ההנהגה באופני שהתוכחו ולפי  משם. קחנו ,ַ

למעלה בארנו וכבר השם , דרכי  בסוד מבין שהוא י)התפאר חלון ב חכם(חדר שהוא  שמי , ִֵ

ולא  לרעים, ורע  לטובים טוב ית', מפעלותיו בבינתו יבין בלבו מושלים  החכמה וציורי

שאין מי אבל החכמה. כפי  שהכל בהבינו בעיניו, שרואה הרבות  התמורות  על ישתומם

ה'. בדרכי  הנגלים  האלו הציורים  כדמות יבין  לא חכם, ואיננו בלבו מושלים  החכמה ציורי

מן לצאת  שצריכין  בנפש  נטועים  רבים  וציורים לחכמה, קץ שאין רבות  פעמים  בארנו וכן

ההוכחות 327.
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שהוא  הציור יבין  לא בנפש מושלים  שאינן  עוד וכל בנפש . ימשלו טרם  הפועל אל הכח 

בנפש . המשילם  עד מעט  מעט  האדם שיתאמץ לזמן , צריכה הפועל אל וצאתן לנפש . מחוצה

ובזקנה, הימים ברוב תלויים בהן וההנהגה החכמה שציורי חושבים ורעיו איוב היו ֵָולכן

איוב אמר ולכן ובזקנים . בישישים החכמה יב)ושתמצא יב, ימים"(שם וארך חכמה בישישים 

וכמ "תבונה  השיבו", רעיו גם השמיני. בחדר י)ש מאביך "(טו, כביר בנו, ישיש  גם  ׂשב גם ֵָָ

לגלות"ימים שיוכל ממה יותר העליונה ההנהגה בסוד ויגלו רבים אנשים  יגידו זו לדעת וכן  .

שחסר  ומה ידועים , דרכים  בנפשו מצא אחד כל רבים, בהיותם כי  והטעם מעטים . או האחד

שע השני, הוליד כל "האחד ויגיד יחד ובהתאספם ית'. ממפעלותיו מקצת אחד כל יבין כן י 

המעטים . או האחד לספר יוכל שלא  מה מביניהן , גדולה הודעה תצא בנפשו, שמצא  מה אחד

יקנה  אז כי ממרומים , הנאצל לאור זכה ולא טבעו על האדם נשאר אם  אמת  זה כל והנה

הנאצל, לאור ממנו אחד כשזוכה אבל האחד. מן  יותר הרבים  יגידו גם  השנים , ברוב החכמה

וכמו  בזמן, תלויים  אינן האלהיים הענינים  כי לזמן, הצטרך בלי  החכמה ציורי יקנה אז

הראשון  בבית היטיב ה ')שבארנו חלון ה ' ואמר (חדר לדבר, כשהחל אליהוא  הודיע  זה וכל .

ו) ישישים"(לב, ואתם  לימים אני לימים"צעיר צעיר אני הרבים , ואתם  יחידי הנני כלומר ,

ישישים. ו -ז)ואתם ורוב "(לב, ידברו ימים  אמרתי אתכם. דעי מחות ואירא  זחלתי  כן  על

חכמה  יודיעו הימים"שנים  רוב אמרתי אני שגם  בעבור דעתי , לחות יראתי כן בעבור כלומר ,

שיגעתם לי  ונתברר דבריכם ששמעתי עתה ואולם למעלה. כמבואר החכמה, יודיעו והשנים 

ולא  המדברים במספר לא תלויה החכמה שאין לי  נודע  כלום, בדבריכם הועלתם ולא  לריק

השנים. ח)ברוב תבינם"(לב, שדי ונשמת  באנוש  היא רוח תלוי"אכן  הדבר עיקר כלומר ,

וזכה  הפועל, אל הכח מן ציוריו להוציא  כשהתאמץ האדם  נאצל ברוח לאור בצדקתו

הנפש ציורי יתגלו האדם  על הזה הרוח שבח ּול פיו, ורוח  שדי נשמת והבינתהו ממרומים

שבארנו  וכמו בנפש , הנטועים והבינה השכל כחות  ויתרחבו הלב, פני  מול ויעמדו פתאום

הראשון שם)בבית  וע(שם ית'.". במפעלותיו הנגלים  האלו הציורים כדמות יבין בחכמתו כן י 

" אמר יפה הוא, כן שהדבר משפט ואחר יבינו וזקנים יחכמו רבים  שאין"לא אחר כלומר ,

שיספרו  הרבים יועילו לא  הנה לבד, האדם בהתאמצות  תלויה בלב החכמה ציורי התגלות

ולא  בזקנה תלוי איננה כי אורחותיו, ויושר ה' משפט  הזקנים  יבינו לא  וכן  ה'. מלאכות  המה

רוח  אליו יתלוה אז כי  שלו, את  כשיעשה האדם בצדקת תלוי  הכל אלא המדברים, במספר

ועמוד  הזה הנפלא הפירוש הבן ומשפטיו. ה' דרכי  יבין  ואז לב, חכם ויהיה ממרומים , ֵָאלהים

חתם  כי  הפתיחה, מעין  אליהוא  דברי  חתימת  כי  ותראה כד)עליו, לז , יראוהו "(איוב לכן 

לב  חכמי  כל יראה לא  זה "אנשים, פסוק בפירוש  למעלה שכתבנו מה לדברנו לבבך שים .

כ') חלון ד' זה.(חדר בחלון  שפרשנו הפסוקים  לפירוש  בענינו שדומה ותמצא ,

י חלון 

˙Ï‰˜]" כג] ממניז, רחוקה והיא  אח ּכמה אמרתי בחכמה נסיתי  זה פירוש"כל . ְֶָָ

היאחכמה " הכלל וכדברי  בחכמה, נוהג  אהיה בעיני"" ונראה מאד. סתום הזה והפסוק ב.
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פסוק ותחלתו שלפניו, ענין  על מוסב כ)שהוא יעשה "(ז , אשר בארץ צדיק אין אדם  כי

יחטא  ולא  אעפ "טוב הצדיקים ארץ ואדירי שבחכמים  שהחכם  הודיע קהלת  פירוש, י".

וע בם מושלים  וציוריה לבם אל החכמה אפשר "שבאה אי  בחכמה, עת  בכל נוהגים  כן  י

ממנו  ההפוך החטא  ציור בם  וימשול  רגע, הטוב הציור שיתעלם  ופגע  עת  יקרם  שלא

" ומלת  ההיא . בעת  הראשוןטוב ויחטאו בבית וכמבואר החכמה, על הונח  ז')" חלון ב' ,(חדר

" שם חטא ומלת וכמבואר החכמה, מן  ההיפך על נופל ה ')" היסוד (חלון על מופת  ולעשות  .

אמר כא)הזה, ז , את"(קהלת  תשמע  לא  אשר לבך תתן אל ידברו אשר הדברים  לכל גם 

מקללך  כמו "עבדך עלבון, לסבול ומפרטיה הענוה, היא  החכמה שמחקֹות ידוע  פירוש .ֻ

שם ב')שבארנו חלון ו' מגדפיו,(חדר וגדופת  מחרפיו חרפת טוב בלב לשאת  לחכם  שראוי

ע משה על התורה שהעידה ג )ה"כמו יב, מאד "(במדבר ענו משה לבו "והאיש שת  לא כי  ,

" באמרֹו קהלת , דברי הן והן  עליו. שדברו מה תתןלכל אל ידברו אשר הדברים לכל גם 

""לבך  שלטת, הזאת  המדה להיות צריכה כך וכל מקללך , עבדך את  תשמע  לא אפילו "אשר ,

" שומע, לא אשר כאיש תהיה לחמך, אוכל עבדך [הוא] המקלל תטור אם ולא תקום "לא 

הדרך  יושר יבינו ושכלו האדם  בינת  שגם  אלא  החכמה, דרך הוא  שכך ומלבד שנאה. לו

אמר זה ועל כב)הזה. ז , אחרים"(קהלת קללת  אתה גם אשר לבך ידע  רבות פעמים  גם ."כי 

אתה  גם אשר כשתזכור מחרפיך, לחרפת  לב שים  לבלתי השכל למוסר לבך הביאה כלומר

לבך  הנה וקללת, שחרפת למי  נודעה ולא  בסתר היתה ואם רבות. פעמים  אחרים קללת

מעמך, זה בעבור להנקם לב ישיתו לא ממך שהמקוללים חפץ שלבך וכמו שקללת. יודע 

ידין השכל וגם החכמה, דרך הוא כך ואם  לקללתם. תחוש ולא  לזולתך, למחול לך ראוי כן

זו  במדה שינהג בעצמו יאמין  ודאי  בלבו, מושל החכמה וציור חכם -לב שהוא  מי  הנה כך,

ממנה. נלוז רגע  יהיה ולא עת(והוא)תמיד, יקרה אולי כי בעצמו, טועה הוא] באמת [אבל

אמר  זה ועל לכבודו. ויקנא  וירגז יתקצף זולתו וכשיקללנו מלבו, נעלם הזה הציור שיהיה

כג ) ז , ממני"(קהלת רחוקה והיא  אחכמה אמרתי  בחכמה, נסיתי  זה המלך "כל אני  פירוש  ,

מכל  חכם הנני  כי  בלבו. החטא  ציור שימשול עת יקרה לב לחכם שגם בדבר עד ֵשלמה

למעלה שבארנו כמו לפני, היו א')אשר חלון ב' יותר (חדר הענוה ציור מושל בלבי והנה ,

בלבי ואמרתי  בחכמה, ישר ומצאתיו זה דרך נסיתי ובינתי שכלי  ברוחב גם אדם . מכל

לב "אחכמה " שים לבלתי החכמה בדרך אנהג  עבדי , שיקללני לידי מעשה כשיבוא כלומר ,

הזאת המדה היתה לידי  מעשה וכשבא  הטוב. הדרך מן  להטות  לי  אפשר ואי לדבריו,

ממני" ציורה"רחוקה מצאתי  לא שלמה , אצל כן  ותמצא דרך. מני וסרתי וחטאתי בלבי ,

שנאמר כמו באמונה, אותו ושרת עבדו שהיה נבט  בן  ירבעם כח)"(מל כשקללו יא, והאיש"א

בית סבל לכל אותו ויפקד הוא מלאכה עושה כי  הנער את  שלמה וירא  חיל, גבור ירבעם

שכתוב"יוסף  כמו המלך, את שהוכיח ולפי  כז). שלמה "(יא, במלך. יד הרים אשר הדבר וזה

אביו  דוד עיר פרץ את  סגר המלוא את כמ "בנה התורה, משפט  כפי  תוכחתו והיתה ש".

ז  ב)ל"קדמונינו קא, "(סנהדרין לרגל,שאמר ישראל שיעלו כדי  בחומה פרצות פרץ אביך דוד

פרעה  לבת אנגריא לעשות  אותם גדרת  לנהוג "ואתה כשלמה גדול לחכם  ראוי  והיה .
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את להרוג  ובקש החכמה, מדרך חטא להיפך, עשה ושלמה לדבריו. לב שים לבלתי בחכמה

שכתוב כמו בכבודו, שהקל בעבור מ)"(מל ירבעם  יא, ירבעם"א את  להמית  שלמה ."ויבקש 

ונחלקה  מלכם , על העם את  ירבעם המריד מותו שאחר זה בענין  שלמה ּסכלות  וסבבה

בנו. בימי  מלכותו

˘¯ÈÙÂ" אמרו עוד ממניקהלת  רחוקה הציור "והיא  חסר תמיד שהיה נחשוב לבל ,

נעשה  ירבעם כשקללו המעשה בשעת  ועתה בלבו, נגלה מקדם שהיה אלא  הזה, הטוב

אמר זה ועל כד)רחוק. ז , ימצאנו "(קהלת  מי עמוק ועמוק שהיה מה מה "רחוק כלומר .

הלב, מול עומד שהיה ומה רחוק. נעשה עתה במחשבה, וקרוב הלב לעין  גלוי מקדם  שהיה

בו? להשתמש והעמוק הנעלם הציור ימצא ומי  הנפש , בסתר עמוק עמוק עתה נעשה

יג )וכענין  ג , חכמה "(משלי מצא אדם הענין"אשרי  כדמות  בארנו וכבר זה. בבית שיתבאר ,

למעלה ח')הזה חלון ד' "(חדר בפסוק כסיל , יוציא רוחו שיקרה "כל שכן  כל כן, קרה לי  ואם  .

שיקרם אפשר כן זה, בענין להם  שיקרה וכמו כמוני . גדולים שאינן אחרים לחכמים כך

אמרתי יפה ולכן  שעה. לפי  החכמה דרך מהם  שיתעלם  הציורים כ)בשאר ז , אדם"(קהלת  כי

יחטא  ולא  טוב יעשה אשר בארץ צדיק ז "אין ורבותינו לזה.". קרוב אמרו ב)ל ואל "(אבות,

מותך  יום עד בעצמך למעלה"תאמין פרשנו גם דברינו. דבריהם ובכלל א'), חלון ג ' (חדר

פסוק יא)פירוש  ט, המרוץ "(קהלת  לקלים  לא כי וגו' וראה שהדברים"שבתי  ותראה ,

זצ המקרא ולמפרשי זה. על זה באתי"מלמדים ולא ספריהם . על תמצאם שונים פירושים ל

יסודותינו. פי  על והענינים  המקראות לפרש זולתי לריב, נצב להיות

˙Ï‰˜]" טו] יותר ב, אז אני  חכמּתי  ""ולמה פירוש בחכמה חכמתי. יותר נוהג  הייתי  " ְִַָ

הי הכלל וכדברי  אדם , בני וצרות"משאר רעות  השמש תחת יקרני אם  אמר שלבו והענין ב.

מאד  ונהגתי  החטא , ומתק התאוה יצר על למשול נפשי  צערתי  למה הכסיל, כמקרה

על  בארנוהו כי  זה, מקרא בפירוש אאריך ולא הכסיל? מן  יתרון לי  יהיה לא אם בחכמה,

למעלה א')נכון חלון ג' .(חדר

„ÂÚÂ,למעלה עליו רמזנו האחד, הזה. השורש בנין בם  שנזכר כתובים  שני (קהלתנמצאו

יט) השמש"ב, תחת  ושחכמתי  והשני,"שעמלתי ב). ט, מאד "(זכריה חכמה כי  וצדון ."צור

ומישרים , צדק ההנהגה חכמת על נכתבו לא אבל זה, בחדר המבוארים ככל בקל ושתיהן 

ויתבארו  אצלו. שנכתבו הענין  מן  למד והוא מעשה, ומלאכת  לימודיות חכמות  על אלא

הוכחנו  סתם, הנזכרים  זה בחדר והמבוארים הזה, הבית מן  עשר השנים  בחדר שתיהן 

מבנין שהן אותן ואולם החכמה. כפי  הישרה ההנהגה על כולם  שהנחת נכונות בראיות

הנוסף,328הכבד, בעז 329והכבד עשר השלשה בחדר יתבארו התפעל, והשלמנו "ובנין  ה.

מאוד. הדבר ונכון  זה, ענין 

ִֵּפעל 328.

הפעיל 329.
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הששי  החדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ „

" ¯·„ Ì˘ ¯‡·È‰ÓÎÁ"È‚‰�Ó ÏÚ Â‡ ,‰ÓÎÁ‰ ÈÙÎ ‰‚‰�‰‰ ÏÚ Ô‰ Ì˙Ò ¯ÎÊ�‰ ÏÎ ,

· Ì˘‰".‰ÓÎÁ· Ô‰˘ ‰

È˙Ï‰˜ ¯ÙÒ· ÌÈ¯ÎÊ�‰ È˙ÏÂÊ ‰Ê‰ Ì˘‰ Ì‰· ¯ÎÊ�˘ ˘„˜‰ È¯ÙÒ· ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ ‡È·

Ó‡ È¯ÙÒ·Â",˙330.ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈ˘Â¯ÈÙ· Ì˙Â‡ ˘¯ÙÈ

א  חלון

ÂÓÎ" התואר שם הנוהגים"חכםשהוראת  על הזה השורש  בניני כל הוראת  וכן  ,

" דבר שם כן  הראשונים , בחדרים שהוכחנו וכמו החכמה, כפי כשהוא חכמה במנהגיהם "

המנהגים . החוקקת החכמה על ההוראה תמיד הקדש . בכתבי סתם מנהגי331נזכר פעמים 

הי הכלל כדברי והפוכו, דבר בחכמה שהיא  העליונה ההנהגה על וקצתן  האדם, וכלל "נפש  ב

המצאת"הי על ולא  חקירותיו, ודרכי  האנושי  השכל עיון  על מורה מהן  אחד גם ואין  ד,

הערמות על מהן אחד גם הונח שלא לומר צריך ואין  מעשה. ומלאכת למודיים ענינים 

בחדרים שיתפרשו הכתובים  מכלל לך שיתבאר וכמו ובדעות . במדות  המגונות והתחבולות

להזכירם: אחל ומעתה אלו.

˙ÂÓ˘)( ג חכמה "כח, רוח מלאתיו אשר לב חכמי  כל אל תדבר ""ואתה פירוש רוח . ְָָ

הכ "חכמה  הכלל וכדברי  בלב. החכמה ציורי והמגלה המצייר אלהים רוח  שבארנו ", וכמו ז,

הראשון  ה ')בבית חלון ה ' איש(חדר על חכמה רוח  שחלה הכתובים  שהזכירו מקום שבכל

אל  להביאם שבנפש  החכמה ציורי לגלות  האלוהי  העזר עליהם שחל הכונה האנשים מן 

כל  נוהגים לב חכמי היו הזה, הקדוש  הרוח  ובאמצעות  והמדע. השכל ציורי ולגלות  הלב,

שם ואמרנו החכמה. דרכי  שהן ה' בדרכי  ג ')עת חלון ב (שם , כליות"שהשם וחוקר לב בוחן  ה

ידו  לאל היה אשר שכל וכשרואה לעשות. בכחו ומה שלו, את האדם  עשה מתי  ומבין

האלוהי העזר אליו ילוה הטוב, הדרך אל חשקו וכל יותר, לעשות בכחו ואין  עשה, ִֶָלעשות

וחבריהן , ואהליאב בצלאל היו המין  ומזה בו. שחסר מה וישלים  בעדו ויגמור ממרומים

ועל  לב. חכמי והיו הפלא צד על האלוהי לעזר בצדקתם וזכו דרך, ותמימי צדיקים אנשים

" לב? חכמי הן  מי  ופירש  לב. חכמי  כל אל שידבר אמר חכמה זה רוח  מלאתיו והן"אשר .

חכמת בעניני העליון הרוח  שהשלימם ומלבד הטובה. הרוח  עליהם  שנחה השרידים 

כל  וחכמת הלמודיות חכמת ציורי לבם שהצטייר השלימם זה על נוסף הנה ההנהגה,

למעלה ובארנוהו שלמה. אצל הנכתב וכדרך וכיוצא מעשה ב')מלאכת  חלון ה ' והם(חדר ,

הגבורה: מפי משה יצום כאשר הקדש  מלאכת  את  ְֵַיעשו

תהלים330. משלי, איוב,

התנהגות 331. דרכי 
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˙ÂÓ˘)( ג מלאכה "לא, ובכל ובדעת ובתבונה ּבחכמה אלהים  רוח  אותו פירוש"ואמלא . ְְָָ

הכ "בחכמה " הכלל וכדברי בלב. החכמה ציורי והמגלה המצייר אלהים רוח  בפסוק ", והנה ז.

" ואמר הזה הרוח  בלבו פעל מה ובאר אלהים. רוח עליו שנחה מפורש שנעשה "בחכמה זה ,

בתבונה, גם  זה. בחלון  למעלה שאמרנו וכמו בטבע. החכמה ציורי מצייר חכם . לב לבו

" גם  זה. בחלון למעלה שאמרנו וכמו בטבע. החכמה מליצות  שהבין"בתבונה שהבין  ,

המציא  בינה דבר ובכל העליונה ההנהגה בסוד הבין וכן תבונות. והפיק החכמה מליצות 

" בסוד "ובדעתתבונות. הנכלל וכל מרכבה ומעשה בראשית מעשה העמוקים הסודות והן ,

ציורי בלבו שנצטיירו שפרשנו כמו מלאכה, בכל העליון הרוח  למדו ועוד ותהלתו. השם 

האלו, הציורים כל פתאום בלבו נגלו והנה מעשה. מלאכת כל וחכמת  למודיות חכמות

בעז  הדברים אלו יתבארו ועוד ודעת . בינה וציורי  החכמה ""ציורי לשון על בדברנו בינה ה

""ותבונה  לשון על ובדברנו ודעת, :"מדע

ב  חלון 

˙ÂÓ˘)(ו ""לא, פירוש חכמה. נתתי  לב חכם כל בלב "חכמה ובלב המצייר אלהים  רוח , ְָָ

הכ  הכלל וכדברי  החכמה, כי"ציורי לב. חכמי שאר ובין  ואהליאב בצלאל בין והבדיל ז.

" אלהים רוח מלא  לבד השנים ובדעתבאלה ובתבונה רוח "בחכמה מלא  הנשארים ובלב .

הכ  בכלל שבארנו מה על נשען  וזה לבד, בחכמה בסגולת"אלהים  לב חכמי  שנבדלין ד,

האנשים להיות זכו ואהליאב בצלאל כי הדבר וטעם  מחבריהם. יותר זכו מהן  הזה, הרוח 

המשכן וצורת לעשותן . לב לחכמי ולמדום והמלאכות הכלים צורת  להמציא המפליאים

נשגבים . וסודות נפלאות ולכוונות  העליונה המרכבה לתבנית הכל צריכין332וכליו היו ולכן

חכמ  שאר כן  שאין  מה חכמתם , על נוסף ובדעת בתבונה אלהים  רוח מלאים  לב להיות  י

הם כי  בצלאל. מפי שלמדו המלאכה תבנית  לצייר חכמה רוח מלאים בהיותם די  היה כי

" סמך ולכן  ואהליאב. בצלאל קדש  ׂשרי במצות הכל אלא מלבם  עשו אשר לא  כל ועשו ֵָ

ומשה "צויתיך  והכלים. המשכן  להם , יצטוה אשר כל יעשו רק דבר. מלבם  יעשו לא  כלומר .

שמעו  לב וחכמי ובדעת . בתבונה בחכמה הכל והמציא  מחשבות חשב והוא לבצלאל. צוה

בצלאל אצל נאמר ולכן הגדולה. חכמתם בכח הכל לצייר ויכלו לד)לו לה, ולהורות"(שם 

ואהליאב  הוא  בלבו לב.נתן  לחכמי  התבנית מעשה להורות  הכח  בהם  שנתן פירוש וגו'. "

ציורם: כפי ולעשות ולצייר לקבל חכמה כח  נתן ובהם

˙ÂÓ˘)( לה לב "לה, חכמת אותם  ""מלא  פירוש  לב . בלב "חכמת המציירת חכמה רוח , ְַָ

הכ  הכלל וכדברי החכמה ב "ציורי  השם  כי והענין אלהים"ז. רוח  אותם שמלא  מלבד ה

על  ושב בלבם , המלאכה כל תבנית  שיציירו לב חכמת  אותם  מלא גם ההנהגה, בחכמת

" הזכיר ולא הכתוב וקצר ואהליאב. ודעתבצלאל שלפניו."תבונה בפסוק נזכרו כבר כי  ,

תרומה 332. לפרשת המשכן" "רמזי המלבי"ם  בדברי הוזכרו  ההם מהסודות זעיר  חלק 
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" אותם  שמלא תחלה ובדעתוהודיע בתבונה בחכמה אלהים בחלון"רוח  שהזכרנו מהטעם  ,

לבד  דבר זה ובפסוק כליו. ומעשה המשכן לבנין  הכרחיות האלו המתנות  שלשת  שהיו א '.

" שאמר כמו המלאכות למעשה הצריכים  הכלים ואופני  המלאכות  כל מתבנית לעשות 

ובארגמן בתכלת  ורוקם  וחושב חרש "מלאכת  לשון לבד הזכיר ולכן  וגו'. שהיא חכמה " "

" ואמר במליצה ׁשנה זאת  ובכל הדברים. אלו כל תבנית  לב המציירת  נכתב "חכמת  ולא . ִָ

" אלא לב, חכמי  שאר אצל חכמה כן ""נתתי חכמה , ""רוח  בלבו , חכמה ה' אמר "נתן  ולא  ,

לב " פעם"חכמת זה הזכיר ועוד לב. חכמי  לשאר ואהליאב בצלאל בין תמיד הבדיל כי .

אליאב: בעבור שנית

˙ÂÓ˘)(ב ה'"לו , נתן אשר לב חכם  איש  כל ואל אהליאב ואל בצלאל אל משה ויקרא

בלבו  ""חכמה פירוש ואהליאב חכמה . לבצלאל קרא  והנה זה. בחדר המבוארים  חבריו ככל " ְָָ

ה' שנתן לב חכם איש כל אל קרא  וגם ובדעת . ובתבונה בחכמה אלהים  רוח מלאים שהיו

וכמבואר  המלאכה. לעשות היטב הכל ולצייר ואהליאב בצלאל מפי לקבל חכמה בהם

זה: בחלון 

˙ÂÓ˘)(א ותבונה "לו , חכמה ה' נתן אשר לב חכם  איש  וכל ואהליאב בצלאל ְָָועשה

מלאכת כל את לעשות לדעת "בהמה פירוש וגו'. זה.חכמה " בחדר המבוארים חבריו ככל "

בהמה " ותבונה חכמה יי ' נתן  ו ואשר ואהליאב. בצלאל על שב חכמיחכמה "" כל על שב "

הראב  ובפירוש  זצ"לב. ""ע  ואהליאב ל הוא ויורה הנכבד, יעשה בעצמו הוא  בצלאל "הנה

נכונים:"ע ודבריו כ.

˙ÂÓ˘)(כו ּבחכמה "לח, אותנה לבן נשא אשר הנשים  ""וכל פירוש חבריו בחכמה . ככל " ְְָָ

הטויה  מעשה לצייר חכמה רוח מלא [ות] חכמות  בנשים  שגם  והודיע  זה. בחדר המבוארים 

החכמות מעשה הלב יצייר אז בלב, החכמה רוח  ובהיות ואהליאב. בצלאל מפי  שקבלו

והבן: בחכמה, אותנה לבן  נשא אשר המליצה באה זה ועל בטבעו.

˙ÂÓ˘)(לא מלאכה "לח, ובכל ובדעת בתבונה ּבחכמה אלהים רוח אותו מבואר "וימלא  . ְְָָ

שאמרנו: ממה

ג  חלון

ÌÈ¯·„)(ט אליו "לד, וישמעו עליו ידיו את  משה סמך כי  חכמה רוח  מלא  נון בן ְָָויהושע 

משה  את  יי' צוה כאשר ויעשו ישראל ""בני  פירוש חכמה . ציורי"רוח המצייר אלהים רוח ,

וכדרך בלב. לא)החכמה לה , ובדעת"(שמות  בתבונה בחכמה אלהים רוח  אותו "וימלא 

החכמה  חקי וקבל משה את ושרת מנעוריו, ה' את  ירא היה יהושע כי  זה. בחדר המבואר

החכמה  ציורי להוציא האלוהי ולעזר אלהים לרוח שזכה עד בחכמה נוהג והיה מפיו,

ביתרון ונתעלה בחכמה. נוהג  לבו כי ונבון לב חכם ונעשה הפועל אל הכח מן  שבנפשו



השני  הבית  - נעול גן 448

ב  השם  בו בחר ולכן שבדורו. לב חכמי מכל יותר משה "הרוח תחת  הנגיד הוא שיהיה ה

אמר  ולכן הגדולה. חכמתו על ראיה וזו בקרבו, אשר השם חכמת פי  על העם  להנהיג  רבו

עליו " ידיו את משה סמך ב כי  השם  היה לא  חכמה רוח מלא שהיה לולי כלומר מצוה "" ה

אמר השם כי  זה לפירוש וראיה עמו. על לנגיד ויצוהו עליו ידיו שיסמוך כז,למשה (במדבר

עליו "יח) ידך את וסמכת  בו רוח  אשר איש נון בן  יהושע  את  לך שלא "קח  למדת הא .

חכם איש היה בהלקחו כבר אבל עליו ידיו משה שסמך בעבור לבד עליון  כח  נפשו קבלה

להקימו  עליו ידך את תסמוך ומכבוד, מחכמה היקרה נפשו כבוד ובעבור בו. רוח אשר

כי יהושע, צוה אשר ככל ועשו ישראל בני אליו ששמעו הכתוב והעיד ישראל. על לנגיד

בכל  חכמה רוח  מלא  איש כמוהו שאין  ההוא  שבדור והנבונים  החכמים  העם כל ידעו

ואע ית',"ישראל. הכל ליוצר זולתי נודעת שבנפש הציורים ועוצם  הכחות משקל שאין פ

הראשון  בבית שבארנו י וכמו חלון ה ' רוח ב)"(חדר על חכמתו רוח  יתרון  להם נתברר ומאין  .

ב  השם  שצוה בעבור זה כל להם התודע הנה שבדורם? לב חכמי  שיעמידהו "שאר למשה ה ְִֵַַ

שכתוב כמו העדה. כל ישמעו ושאליו יט-כ)לנגיד כז, וצויתה "(במדבר וגו' אותו והעמדת 

ישראל  בני עדת כל ישמעו למען עליו מהודך ונתת  לעיניהם . יתרון"אתו על אות  וזה .

" אמר זה ועל וצדקתו. משה חכמתו אל יי' צוה ישראל "כאשר בני  לו שמעו לכן כלומר ,

אע כדבריו ה'"ועשו שצוה לפי הגדולה, מעלתו על ומופת אות עדיין  להם  היה שלא  פי 

זה. פסוק פירוש  נראה כך ישראל. עדת כל אליו ושישמעו הנגיד יהושע שיהיה למשה

ז "והראב  ""ע  כתב לא ל כי עליו. ידיו את  משה סמך כי  והעד ה'. רוח  הוא חכמה. רוח  מלא

עליו  שישען כמותו עמצא ר "" בדברי חפץ ואין דבר. ויפה ז "כ. אברבנאל שהיה "י שאמר ל

מפני לא יהושע  אל ושמעו רבו. משה עליו שהשפיע  ההשפעה מפאת חכמה רוח מלא

ע משה. את  ה' צוה כאשר דבריו שהיה לפי אם כי  חכם, לשון"היותו שאין  יסודנו ולפי כ.

ז חכמה " הרב מאמר הנה ה', ודרכי התורה חקי  על אלא  נופל בהיותו "" כי  עצמו. סותר ל ֵֻ

" דבריו תהיינה משה חכם אל ה' צוה רב כאשר באמונה שקבלו החכמים דברי  כל כמו "

כמו  עליו ידיו משה סמך טרם  חכמה רוח  מלא היה גם  מסיני . למשה הלכה עד מרב

נאמר ובתורה כ')שבארנו. שם עליו "(שם  מהודך כבר "ונתת אליו שזכה חכמה רוח  זה ואין  .

להיות הצריכה וממשלה מלכות רוח אלא  לב, חכם לכל יקרה כאשר לבבו וביושר בצדקתו

וכענין הנגיד. כה )"(דהי בלב כט, מלכות"א הוד עליו וכןויתן שלמה. בהמלכת  הנאמר "

והבן: לנגיד. והעמידו עליו ידיו את משה סמך כאשר מלכות הוד קבל יהושע 

ד  חלון

È‰„)"·(י ישפוט "א, מי  כי  ואבואה הזה העם לפני ואצאה לי  תן ומדע חכמה ְָָעתה

הזה  הגדול עמך ""את פירוש  שבנפשי"חכמה . החכמה ציורי  להוציא  אלהים רוח  בי  תן  ,

ואנהג  חכמתי ברוחב לב חכם  אהי  ואז והדעת, המדע ציורי לבבי  מלא  וכן הפועל. ֵַאל

ג  ובהיות ומישרים . משפט  על "בצדק נוסף ומבין משכיל אהי בלבבי, נגלים המדע ציורי  כ

ששנינו וכמו והבינה. השכל שרשי הם הדעת ציורי כי ג )חכמתי . אין"(אבות, דעת אין  אם
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הראשון"בינה  בבית זה על ודברנו ה '). חלון ו' ממני(חדר בהתעלם כי לשתיהן. אני  וצריך .

ממני בהתעלם צדק משפטי אשפוט ואיך בחכמה? אבין ואיך אשכיל איך החכמה, ציורי

אע והבינה המדע ציורי  ממני  ובהתעלם הצדק? חכם ,"דרכי והנני  צדק דרכי  בי  שהתגלו פי 

שאמרנו  וכמו ותחבולותיהן , והעדים הריב בעלי דברי אבין  שלא  בעבור לשפוט אוכל לא 

ג ')למעלה חלון ב' הכתובים (חדר יט)כשפרשנו טז , חכמים"(דברים  עיני  יעור השחד ."כי 

ח) כג , פקחים"(שמות  יעור השחד שם ."כי  והארכנו פקח , וגם  חכם  להיות  השופט שצריך .

כלה. המדינה ולהנהיג תקנות לתקן צריך גם המשפט , ענין שמלבד ישראל מלך שכן  וכל

" אמר זה ועל המדע . וציורי  החכמה ציורי  בו הגלֹות מבלעדי זה כל יתכן לפניואיך ואצאה ִָ

ואבואה  הזה יוצא "העם אהיה המשפטים  בעניני והן המדינה הנהגת  בעניני הן כלומר .

" שאמר כמו אפשר. אי אלה שתי  ולולי  ובתבונתי , בחכמתי לפניהם  אתובא ישפוט  מי כי 

הזה? הגדול ב "עמך השם מאת  מבקש  שאינו דעתו גלה והנה ההנהגה ". חכמת ציורי רק ה

שבקש לא ובמשפטיו. במעשיו בצדק ינהג למען  דבר בכל האמת  להבין  ותבונה הטובה,

יודע ולהיות  הטבעיים , ובענינים האלהיים בענינים  חקירות  לחקור רוח בו שיתן  ית' ממנו

למל  להודע הכרחיים שאינן וכיוצא , מעשה מלאכת  כל וחכמת  הלימודיות  חכמות ך כל ְִַָ

ב  השם  שיכריחהו ולא בה. והתבונה ההנהגה חכמת אלא  ולשופט. צדיק,"ישראל להיות  ה

והמדע החכמה ציורי לגלות  אלהים רוח  עליו שיחל שאמרנו כמו אלא  שוא . תפלת  זו כי

אחרת. מליצה זה תמורת אמר מלכים בספר כי זה לפירוש  וראיה ט)"(מל שבלבו. ג, ונתת"א

הכבד  עמך את לשפוט  יוכל מי  כי  לרע, טוב בין להבין עמך את  לשפוט שומע  לב לעבדך

צדק הזה? לשפוט  שיוכל כדי לרע טוב בין ומבין  שומע  לב רק דבר, בקש שלא  למדת  הא  "

והחכמה: התורה פי  על ואמת 

È‰„)"·(יא-יב וגו'"א, וכבוד נכסים  עושר שאלת  ולא  לבבך עם  זאת היתה אשר יען

נתון והמדע  החכמה עליו . המלכתיך אשר עמי את  תשפוט אשר ומדע  חכמה לך ְְָָָָָותשאל

לך  אתן  וכבוד ונכסים  ועושר ""לך פירוש ציורי"חכמה . להוציא  אלהים  רוח ששאלת .

אלהים רוח  לך, נתון  והמדע החכמה לכן ובצדק. בחכמה תנהג  למען  הפועל אל חכמתך

הי הכלל וכדברי המדע . ציורי  וכן הפלא, צד על הפועל אל חכמתך ציורי  וככל "המוציא  ב.

" בספר כי ודע זה. בחדר המבוארים שלמה חבריהן  נכתבה חכמת  עברית , ללשון  שהעתקנו "

החכמה, בעבור ה' אל שהתפלל לשלמה ונזכרו 333תפלה הדברים. ירבו כי  פה אכתבנה ולא 

ב  לה' ורנה תחנה התפלה העמוקות"באותה לדעת גדולה חכמה רוח לבבו שימלא  ה

התורה  בדברי שיבינהו מה על יתר מתחת, הארץ ועל ממעל בשמים  שהן והנפלאות

כשנראה  בגבעון ה' מאת שלמה ששאל הקדש בספרי  שנזכרה השאלה ואיננה והמשפט .

הנ  בספר הנזכרת אבל בבאורה. עתה עוסקין ושאנו מנעוריו "אליו, שלמה תפלת היתה ל

איננה  הקדש בספרי והנזכרת  הכל. לדעת לבו חפץ מנעוריו כי בהקיץ, יום  יום שהתפלל

ב  השם שאלת  על הלילה בחלום שענה מה רק ""תפלה, לו שאמר לך ה אתן מה ."שאל

ז-כא333. פסקאות ז, פרשה שלמה, 98-107)חכמת 130-138(עמ' עמ' ט , פרשה ;
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רק  וכיוצא  האויבים  ונצחון  וכבוד נכסים  עושר על בתפלתו שלמה שאל לא  מעולם  והנה

אליו  נגלה וכאשר הכל. לדעת  ׁשאל בהקיץ כשהתפלל שמנעוריו אלא והמדע . החכמה ַָעל

ימים ארך ההיא בעת  שאל שלא  ומלבד יתירה. בקדושה התקדש  הלילה בחלום האלהים

על  בקש ורק תמיד. שאל כאשר בכללה החכמה לשאול בוש  גם  אבל וכיוצא, וכבוד עושר

ושישפוט  ההנהגה חכמת והיא  ישראל, ולשופט  צדיק למלך הצריכה החכמה מן  אחד חלק

" ענהו ואז מאד. ה' בעיני הדבר וייטב ובמישרים. בצדק לבבך עמו עם זאת היתה אשר "יען 

מימיו, שאל לא  אשר וגם  בהקיץ. מנעוריו שאל כאשר כולה החכמה בשכרו לו ונתן  וגו'.

עשיתיו  אמנם  חנם  פה זה הודעתיך ולא כן. גם  לו נתן  וכיוצא וכבוד נכסים עושר והן

בכתוב נאמר כן  שעל הקדש , בספרי הכתובות  המליצות  מצפוני יא)"(דהי לגלות א, ב

עליו " המלכתיך אשר עמי את תשפוט אשר ומדע  חכמה לך ולא "ותשאל דבריו האריך .

" סתם  ומדעאמר חכמה לך "ותשאל שלאחריו במקרא שנאמר וכמו נתון" והמדע  החכמה

אמר "לך  ולא  עמי"334. את  רק "לשפוט ומדע חכמה שאל שלא ה' בעיני  טוב שהיה רמז .

שכרו  והיה ולהנהיגם. לשפטם  וצריך המלך הוא  כי העם , את לשפוט  ההנהגה בדבר

לך " נתון והמדע ההנהגה,"החכמה לענין נוגע  שאינו מה גם  בכללה והמדע  החכמה כלומר .

אשר  ונכסים עושר וגם ופלא. הפלא מלאכה ובכל ובדעת  בתבונה בחכמה לבבך אמלא  כי

ג  לך אתן מימיך שאלת  וכך "לא זה. בענין  מלכים בספר הכתובה המליצה תבין ועתה כ.

יא-יג )"(מל היא ג, ימים"א לך שאלת  ולא הזה הדבר את  שאלת אשר יען אליו אלהים ויאמר

ונבון חכם  לב לך נתתי  הנה כדבריך עשיתי הנה משפט. לשמוע הבין  לך ושאלת וגו' רבים 

עושר  גם לך נתתי  שאלת  לא  אשר וגם כמוך. יקום לא  ואחריך לפניך היה לא  כמוך אשר

כבוד  ""גם  אמר כבר ואם הזה . הדבר את שאלת  אשר "יען  שלמה שאלת  על שמוסב ונתת"

לשמוע מבין לב "לעבדך שני פעם  לומר צריך היה לא משפט " לשמוע הבין  לך ."ושאלת

" אומר שהכתוב נפלא  כדבריך ויותר עשיתי ""הנה ואמר וחזר ונבון. חכם  לב לך נתתי  הנה

כמוך  יקום לא ואחריך לפניך היה לא  כמוך לא "אשר שלמה כי  כדבריו עשה לא  והנה .

המליצה  התבארה שכתבנו ממה אמנם הכל. לו נתן והשם משפט , לשמוע הבין רק שאל

ב  שהשם  וכבוד "והוא  עושר על בקש לא שמנעוריו הראשונים , משאלותיו אז לו זכר ה

אפילו  שאל ולא וטוב, צדקה שלמה הוסיף ועתה והמדע. החכמה על זולתי ימים, ואורך

ב  השם השיב זה ועל משפט. לשמוע  הבין  רק החכמה ""מן הדבר ה את שאלת  אשר יען

רבים ימים לך שאלת ולא ולא הזה ומדע  חכמה לשאל הטיבות  שמנעוריך יען  כלומר וגו'. "

לא שאלת החכמה מן  שאפילו יותר הטיבות ועתה וכיוצא . וכבוד עושר עיניך מראה על

" אמר זה ועל משפט . לשמוע  הבין רק משפט שאלת לשמוע  הבין לך זאת"ושאלת לכן .

יום מנעוריך ושאלת דברת כאשר לך עשיתי  כלומר כדבריך, עשיתי  החכמה לענין  שכרך,

" שפירש וזהו בכללה. והמדע החכמה על ונבוןיום חכם  לב לך נתתי ראה הנה כלומר וגו' "

לפניך  היו אשר כל על תגדל אשר עד להפלא. עד והמדע החכמה ציורי  בלבך נתתי כי

הקב"ה 334.
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הם נתונים  אלה גם מעולם , שאלת  לא  אשר והכבוד העושר ולענין אחריך. יבואו ואשר

" אמר זה ועל עושר לך. גם לך אתן  שאלת לא אשר מימיך וגם  שאלת לא אשר כלומר וגו'. "

" ובפירוש  לך. יהיו הם  חןגם הארכנו רוח  הנ 335" בספר הנזכרת בתפלה דברים"ובארנו ל 

שיסדנו  היסודות ולחזק הסתומות, המליצות  לבאר רק פה כוונתינו אין  לכן  מאד. נכבדים

" דבר שם שם"חכמה בהוראת הוראת על שדברנו דברינו נכונים כי תבין המבואר ומן .

נקל:"חכמה " לנבון ודעת  .

ה חלון 

ÏÓ)"‡(ט מאד "ה, הרבה ותבונה לשלמה חכמה אלהים ""ויתן פירוש  שנתן"חכמה . , ְָָ

הכתוב  והודיע  זה. בחדר המפורשים  חביריו וככל החכמה, ציורי  בלבו לגלות  חכמה רוח  בו

ב  השם בנפשו "ׁשמלא  ונגלו בחכמה קדשו רוח  את  שלמה על ושפך הטוב דברו את ה ִֵֶ

ובכל  למודיות  חכמות  בכל הפלא צד על ציוריו העיר וכן  הרבים . החכמה ציורי פתאום

רוח  עליו שפך גם רבות. פעמים  שבארנו וכמו החכמה סוג תחת  כולם שהן  מעשה, מלאכת

" בספר שיתבאר וכמו הרבים , התבונות ציורי  בנפשו ונגלו ודעת גניםבינה בעז מעין ה.""

" בכלל זה ונבוןוכל חכם לב לך נתתי ב הנה השם לו שאמר הד'."" בחלון  שבארנו וכמו ה

ואמר הענין  פירש  שלאחריו י)"(מל ובכתובים  ה , שלמה "א חכמת  שנגלו ותרב ללמדנו וגו' "

ואמר מעשה. ומלאכת ולמודיות טבעיות חכמות  ציורי כל יא)בו האדם"(ה , מכל "ויחכם 

למעלה זה בארנו וכבר ההנהגה. חכמת ציורי בו שנגלו ללמדנו ב')וגו' חלון ה' אחר (חדר .

אמר יב-יג )כן  העצים"(ה , על וידבר וגו' משל אלפים שלשת ""וידבר נגד וזה הרבה . ותבונה

בדרכי"מאוד  תבונות  והן ושיריו, משליו בהזכרת  הנרמז ההנהגה חכמת בדרכי  תבונות הן  .

וכיוצא : והעוף הבהמה ועל העצים על דברו בהזכרת הנרמז וטבעיות  הלמודיות חכמת

ÏÓ)"‡(כו שלמה "ה, ובין חירם בין שלום ויהי  לו. דבר כאשר לשלמה חכמה נתן ְָָויי'

שניהם ברית  לו "ויכרתו דבר כאשר לבו חכמת  ציורי  לגלות חכמה רוח בו שנתן פירוש .

ונבון" חכם  לב לך נתתי המקדש"הנה בנין  לסיפור זה כתוב והקדים ד'. בחלון כמבואר ,

בו  נגלו שבעבור הזאת. הטובה כל לו גרמה שהחכמה להודיע שלאחריו הסיפורים ולכל

ב  השם השגחת  היתה ובמשפט , בצדק נוהג  חכם -לב והיה ההנהגה חכמת  דבקה "ציורי ה

הם גם אלא  ובכבודו בגדולתו דורו מלכי  נתקנאו ולא מסביב, והשקט שלום לו והיה בו

וכדרך במלאכתו. ז)עזרוהו טז , אתו "(משלי ישלים  אויביו גם איש דרכי  יי' ולכן"ברצות .

" שלמה אמר ובין חירם בין שלום ה'ויהי  בבית  הגדולה המלאכה כל את עשה וכן  וגו'. "

ב  השם שברכו בעבור ומתוקן  ישר בתבנית הכל חכמות"ובביתו ציורי  בו ונגלו בחכמה, ה

גדולת פרשת כל ועל החפץ על תתמה אל וכאומר מעשה. מלאכת  וכל ולמודיות  טבעיות 

בתתו  ברכו אשר הברכה באמצעות  לו זאת  היתה ה' מאת כי  לך, שאספר שלמה המלך

ובדעת: בתבונה בחכמה הטובה רוחו עליו

פ 335. ז, פרשה שלמה, ז-כאחכמת 98-107)סקאות 130-138(עמ' עמ' ט , פרשה ;
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ו חלון 

ÏÓ)",‡( כג ּולחכמה "י, לעושר הארץ מלכי  מכל שלמה המלך שכלה "ויגדל אחר פירוש , . ְְָָ

ואיך  ותקפו, גדלו שבנה, והערים הבנינים שלמה עשה אשר המלאכה כבוד את לספר

לעושר, הארץ מלכי  מכל גדול המלך שהיה אמר ממרחקים , רב עושר האניות לו הביאו

והמרכבות והבנינים  והכלים והכסף הזהב רבוי  תאמר כאילו בעושר. התלוים הפרטים בכל

קהלת בספר שספר וכמו ומשקיו ומאכליו והמשרתים והעבדים  מלכים  וסגולת  והסוסים 

ד-י) הפרטים(ב, בכל לחכמה מהם  גדול וכן העושר, מן הנמשך הכבוד ברוב וגם  התלויים.

בחכמה  עמו את  ושופט  ובמשפט בצדק נוהג  בהיותו הישרה ההנהגה חכמת  הן  בחכמה,

הן טוב, ושכל חן הכל ומוסריו משליו ודעת. חכמה העם את  ללמד פיו בדברי  הן ובצדק,

לא  ובנינים ופרדסים גנות לו בהיות  מעשה. מלאכת כל וחכמת  וטבעיות  למודיות בחכמת

העולם: בכל כדוגמתן נראו

ÏÓ)",‡(כד אלהים"י, נתן אשר חכמת ֹו את לשמוע שלמה פני  את  מבקשים  הארץ ְָָוכל

""בלבו  פירוש ומישרים ."חכמתו . ומשפט  צדק ההנהגה בעניני  הגדולה חכמתו דברי  ,

הי הכלל ""וכדברי והזכיר אדםחכמתו ב. כל משאר בחכמתו נבדל [היותו] בעבור בכנוי "

יא)כדרך ח, האדם"(שם מכל ולאחריו."ויחכם  לפניו היו מאשר יותר חכמה לרוח  זכה כי  .

ונפש . נפש כל מצב לעמת  נתיבותיה החכמה שקבעה ואחד השלשים בכלל שבארנו וכמו

" הזה הפסוק והנה וכיוצא. ולשופטים ולשרים  לרוזנים  למלכים , המלוכה הארץ חקי ,"וכל ֵֻ

" פסוק אחר ולחכמה נכתב לעשר וגו' שלמה המלך מכל "ויגדל גדול שלמה שהיה להודיע  .

ממרחקים באו ולא מעשה. ומלאכת טבעיות  למודיות  בחכמת  מהן וגדול לעושר, ארץ מלכי 

בני כדרך ומעשה למודיות  חכמות  דרכי כפי שעשה ובניניו עריו יופי וכבודו, עשרו לראות 

שלמה. פני את  ולשחר לבקש באו רק כאלו , יקרים  דברים  ולראות  לבוא  המתאוים  אדם 

חכמתו. ומשלי  ומוסר תורה מפיו לשמוע המלך פני אם כי  בה, אשר וכל המדינה יופי לא 

ז)והנה א, בזו "(משלי אוילים ומוסר לעד "חכמה מפיו, וללמוד לשמוע באו שלמה ואצל .ֵ

ב  השם מן  החיים  ממקור שנבעה לפי אמת, חכמתו כי  העמים  לכל נתפרסם כי ה."ולאות

" הוסיף בלבו ולכן  אלהים  נתן  שאמרה"אשר התורה הבטחת  נתקיימה זה ועם  ד,. (דברים 

החקים"ו) כל את  ישמעון אשר העמים לעיני  ובינתכם חכמתם היא כי ועשיתם ושמרתם 

הזה  הגדול הגוי ונבון  חכם  עם רק ואמרו הראשון "האלה בבית זה על לדבר והטבנו (חדר .

א-ב) חלונות  שאעז ' בעלי". שאנחנו העמים  לכל ּתודע  הדעת , מופתי  החכמה על שאין  ִַָפ

הנעשים הנפלאות שיראו בעבור ונבון, חכם  עם  הם האלו החקים כפי  ושהנוהגים  החכמה

שסמך וכמו כן , הנוהג העם  ז)מן  ד, אליו "(דברים קרובים  אלהים  לו אשר גדול גוי מי  כי 

אליו  קראינו בכל אלהינו הגדול "כיי ' הפלא  בשלמה שראו וכמו זה. בענין  שם והרחבנו .

ח '. בחלון שיתבאר וכמו הקשות  החידות  ופתר אדם, בני מחשבות כמעט  מבין שהיה

באמת . חכמה ומוסריו מנהגיו ושכל אלוהי  ענין שהוא להם ונתברר
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‡Ó‚Â„ÎÂ.בימינו במהרה יגלה המשיח המלך על נאמר ד)זו ב, הגוים"(ישעיה  בין ושפט

רבים לעמים ממנו "והוכיח  הנפלאות  עוצם בראותם  הנאמנים  ותוכחותיו מוסריו יקבלו כי .

וכענין  ודעתו. תבונתו כבוד ג )והדר ס, זרחך "(שעיה  לנגה ומלכים  לאורך גוים  ושמא "והלכו .

ג  שבאו עי"תאמר להנות הכסף, בצל מעניקם"כ שלמה ושהיה שלמה? של מעשרו גם  כ

ואמר סמך לכן נדיבתו? וברוח  לבבו ברוחב כה )"(מל מטובו י, מנחתו "א איש מביאים  והמה

בשנה  שנה דבר וגו' זהב וכלי כסף ומלכיהם"כלי העמים  תשוקת היתה כך כל כלומר .

כששמעו  תאמר ואולי  ומוסר. חכמה לקנות בידם  מחיר ששמו עד ומוסריו תורותיו לשמוע

אמר  כן על עוד? לשמוע  יספו ולא  בדבריו קצו ומוסר, תורה תצא  שמפיו הראשון פעם 

בשנה " שנה כי"דבר ללמדנו וללמוד. לשמוע  שלמה למלך עלו בשנה שנה מידי  כלומר ,

שע אותם ועושה המצוֹות  שומר ה', את ירא  אדם ובאמצעות"אשרי  אלהים . לרוח  זוכה כן  י 

לא  יופים . וכלילת הללו הכתובים כוונת  זהו החיים . לדרך ומקרבן  הנפשות  כל לוקח  זה

ר  הרב זצ"כדברי אברבנאל לשלמה "י סבבה שהחכמה הכתוב שהודיע  בפירושו שאמר ל

וכסף  זהב הרי והרבה מתנות . לקבל צריך שלמה היה לא כי חלילה! חלילה ֵָהעושר.

"336בעולם לספר בפרושינו שכתבנו וכמו בחכמתו. לשלמה נודעים שלמה שהיו 337:"חכמת

ז  חלון

ÏÓ)"‡(יד הארץ "ה, מלכי  כל מאת שלמה חכמת את  לשמוע העמים  מכל ְַָויבואו

חכמת את  שמעו  ""ֹושאשר פירוש  שלמה . הגדולה "חכמת חכמתו ודברי מוסריו לשמוע  , ְָָ

הי הכלל וכדברי  חכמתו. את  וכן  והמשפט , הצדק חכמתו "במנהגי דברי  כולל וכן ב.

" של לשונות  וכדרך הטבע, וחכמת  מעשה ומלאכת  הלמודיים  הכתוביםחכמה בענינים "

ג  הכוללים  ואהליאב בצלאל ומלאכת"אצל וטבעיות  למודיות וחכמת  המנהגים  חכמת כ

ענין באיזו אצלו הזכיר מבלי סתם נכתב כן  ובעבור המנהגים , חכמת על והעיקר מעשה.

אל  והלשונות העמים מכל ידועים  אנשים שבאו בזה והודיע מדבר. הכתוב חכמה של

ששי . בחלון שפירשנו וכענין האלהיים , ומוסריו משליו שלמה חכמת את לשמוע  ירושלים 

בכל  כי ומדינה, מדינה שבכל והצדיקים החכמה אנשי  היו הבאים כי  לחשוב שנוכל ולפי

הי בכלל וכמבואר המוסר, בעלי  צדיקים  אנשים ימצאון אומות"העמים חמודי הן והן א ,

שנתפרסמה  שלמה מפי  אמת דברי לשמוע ויחפצו שיבואו הפלא  מן  זה ואין  העולם .

או  העמים, מן  שלוחים צירים  היו הבאים האנשים אם יפלא ויותר העולם. בכל חכמתו

אל  ולשוב שלמה, מפי  ומוסר חכמה לקבל לירושלים ללכת  ובפקודתם  מלכיהם  מטעם 

ארץ  יושבי  שכל אות זה כי  שלמדו. ומה ששמעו מה לגוייהם בארצותם ללמד ארצם

צירים היו שהבאים להורות ולכן  יושרה. על והודו שלמה חכמת  על התפלאו תבל ושוכני

" אמר ושריהם , מלכיהם מאת  חכמתו שלוחים את  שמעו אשר הארץ מלכי כל "מאת

לאדמה 336. מתחת וכסף  זהב ומוצאים  חופרים ששם 

יז337. פסקא ז פרשה שלמה, (עמ'103)חכמת
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שמעו  אשר הארץ מלכי כל מאת שלוחים היו אבל עצמם , בעבור לבד באו שלא כלומר

אלהים . ברוח  חכמתו כי והבינו תחתיו. יד לתת  בירושלים  בהיותם מפיו, שלמה חכמת  את 

האנשים שלחו המלכים ואלו אמת . מגידי  מפי  ששמעו מה באמצעות זה להם  שנודע או

ארצם אל ולשוב ומוסר חכמה שלמה מפי  לשמוע  לירושלים ללכת  שבארצם הנכבדים

שמים שם שנתקדש  ללמדנו ישרים . ומנהגים  מוסר אלהים ויראת דעת העם את  ללמד

ליראה  רבים  וששבו והתורה החכמה קדושת  על ושהודו שלמה, ידי  על העמים כל לעיני 

ששי: בחלון שכתבנו וכענין  ישראל. כעמו ה' את

È‰„)"·(כב וחכמה "ט, לעושר הארץ מלכי  מכל שלמה המלך ""ויגדל פירוש ,"וחכמה . ְְָָ

מעשה  כל את  שהזכיר אחר הימים דברי  בספר נכתב זה ומקרא הששי . בחלון  בארנוהו

שם: שפירשנו  ממה ומבואר וגדולתו. שלמה

È‰„)"·( כג נתן"ט, אשר חכמת ֹו את  לשמוע  שלמה פני  את  מבקשים הארץ מלכי  ְָָוכל

בלבו  ""אלהים  פירוש פסוק חכמתו . אחר הימים דברי  בספר נכתב זה מקרא שם. בארנוהו "

שלמה " המלך שם .ויגדל שבארנו ממה מבואר וענינו מלכים בספר שמסודרים וכדרך וגו'. "

" נאמר מלכים שבספר רק המקומות, שתי בין  הבדל מבקשיםואין הארץ ובדבריוכל וגו' "

" נאמר מבקשיםהימים  הארץ מלכי ג "וכל מלכים ובספר ועל ". הארץ. מלכי  על הכונה כ

" שאמר זה, בחלון שבארנו הכתוב ענין מוסב אתזה שמעו אשר הארץ מלכי כל מאת 

""חכמתו  בפסוק רמז ועליהם  מבקשים. הארץ ובדבריוכל הארץ. אדני  המלכים  שהן  "

" פסוק שם נכתב שלא  בעבור הארץ מלכי להזכיר הוצרך העמיםהימים  מכל :"ויבואו

ח  חלון

ÏÓ)"‡(ד שלחנו "י, ומאכל בנה אשר והבית שלמה חכמת  כל את שבא  מלכת  ְַָותרא 

עבדיו  "ומושב פירוש  וגו'. שלמה " וכדברי"חכמת החכמה, כפי  והישרים  הצדיקים  מנהגיו ,

הי ז "הכלל אברבנאל יצחק ר' והרב דבריה "ב. כל את המלך לה הגיד שכאשר פירוש  ל

ואין פרושו. תוכן  זהו בנה. אשר הבית ראתה גם החידות , הבינו בעבור חכמתו, ראתה

וראיה מבין . ברוח אם  כי  בחכמה איננו חידות  לפתור כי כן, כג )הדבר ח, ומבין"(דניאל

""חידות כתוב למה ועוד ""ותרא . ולא  ואינןותשמע? נשמעין  פה דברי כי שבא. מלכת "

כמו השכל ראות על זה במקום לפותרו ואין טז)נראין. א, חכמה "(קהלת הרבה ראה ,"ולבי 

אמרה ז)"(מל כי י, עיני"א ותראינה באתי  אשר ."עד

‰˙ÚÂ לה ספרו כי  היא , רבה כי  שלמה חכמת בארצה שמעה הזאת  המלכה אפרש.

צדקה  עושה גדולה, בחכמה מנהגיו בכל נוהג  שלמה איך התרים האנשים וגם  שלמה עבדי 

ב  השם בדרכי  והולך גם"ומשפט  ומשפט . צדקה לעשות בקרבו אלהים שרוח  בעבור ה,

על  שאין התשיעי בכלל בארנו וכבר בחכמה. עצמו ואת  ביתו ואת הארץ עם את  מנהיג

ולא  חכמה האדם יקבל לא  כן  ולולי  ה'. יראת היא החכמה ושיסוד הדעת , מופתי החכמה
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שא  בעבור במנהגיה, המלכה ינהג ולכן  מכריחים . במופתים  ולהכריחם לבררם אפשר י 

הוא  אמת  אם  הדבר לבחון רצתה ומשפטיו, מנהגיו ואופני שלמה חכמת תפארת  ששמעה

אע אמרנו וכבר לא . או בחכמה ושקולים אלהיים מנהגיו החכמה "שכל חקי  על שאין ֵֻפ

שהם במנהגיה הנוהגים שבעליה יראה אם ותפארתה מעלתה ּתודע הנה הדעת, ִַָמופתי

השכל  בכח  שאין ענינים  ומשיגים שמבינים  משל דרך על אלהים . ואנשי  מופת אנשי 

נבוכדנצר. חלום  שהבין  ודניאל פרעה, חלום  שהבין  יוסף כמו ולדעתם, להבינם האנושי 

בלטשאצר כותל על ידא פס שכתב המכתב ה )ושהבין  ה , ידי(דניאל על הנה בזה. וכיוצא .

מאין כן  לולי  כי  חכמה. וחקי אלהיים הן  האלו האנשים  שמנהגי  ברורה בידיעה יודע  ִֵַָֻכן

קרה  וכן  אדם? בני יתר ותבנית כדמות  ותבניתם  בדמותם והם  האלוהי , הענין  להם  בא 

תוכל  שלא וידעה לא? או חכמה מנהגיו אם  לבחון כשרצתה שלמה. המלך עם  שבא  למלכת 

המלך  יוכל אם  לשמוע  וסתומות קשות בחידות לבוחנו עצתה והיתה הדבר. סוד על לעמוד

מנהגיו  שכל ויתברר אלוהי, ענין עליו שיש  והמופת האות בא  יוכל, ואם  ולהגידם ? להבינם

אמר זה ועל א)"(מל בחכמה. י, ותבוא "א יי' לשם  שלמה שמע את שומעת שבא ומלכת

בחידות לשם"לנסותו כולם  שהן  ומעשיו מנהגיו שלמה שמע  את  שמעה המלכה פירוש  .

המלך  חכמת את  לנסות  לירושלים ותבוא  ית '. ליוצר הנודעים  העליונה החכמה חקי  כפי  ֵֻה'

לשם מנהגיו שכל יתברר ואז אלהים . איש  שהוא מופת  יהיה המלך יפתרם  שאם בחידות,

שכתוב כמו חידותיה. פתר המלך והנה החכמה. כפי  ג )ה' דבריה,"(י, כל את  שלמה לה ויגד

לה  הגיד לא  אשר המלך מן  נעלם  דבר היה אלהים ,"לא  איש  שהוא  מופת לה היה זה ועם .

" אמר זה ועל ותורותיו. האלהים חקי כפי  בחכמה מנהגיו שכל שבא ונתברר מלכת  ותרא  ֵֻ

בנה  אשר והבית  שלמה חכמת  כל שהוא את  ברורה בידיעה לה שנודע  אחרי כלומר וגו' "

בכל  בהן  נוהג  שהוא  מנהגיו שלמה, חכמת  כל את  בעיניה ראתה אז בחכמה ונוהג חכם 

" המדינה, את מנהיג  איך אדם  בני  עם  וצדקותיו משפטיו ביראתדרכיו, מושל צדיק

ראתה 338."אלהים גם  מאד. עד ונפלא גדול מעשה בחכמת בנה אשר הבית  את  ראתה גם

תכסיסי כולם  שהן ומשקיו, ומלבושיהם  משרתיו ומעמד עבדיו ומושב שלחנו מאכל

" ואמרה ומעלתו חכמתו גודל על בפיה והודתה בעיניה. זה כל וייקר המלוכה אמתומנהגי

הדבר  בסמוך:היה שיתבאר וכמו וגו', "

ÏÓ)"‡(ו ועל "י, דבריך על בארצי  שמעתי אשר הדבר היה אמת המלך אל ותאמר

 חכמת"" פירוש  יחכמתך . בכלל שרמזנו וכמו בחכמה. שהן  מנהגיך אני"" רואה כלומר ב. ְֶָָ

דבריך  על ולתפארת לתהלה ספרו אשר בארצי  מגידים מפי  שמעתי  אשר הדבר אמת  כי

וכענין  אלהים . ויראת מוסר ודעת , בינה חכמה מדבר יב-ג )"(מל שאתה ה , שלשת"א וידבר

אמת וכן  צפונות. ומגלה קשרים . ויתיר חדות . מבין  וגו'. העצים על וידבר וגו' משל אלפים

כפי המדינה את ומנהיג  ומישרים. משפט בצדק נוהג שאתה חכמתך. על ששמעתי מה

עוד ואמרה המלכים. בחכמת  ז)"(מל חכמתך, י, באתי"א אשר עד לדברים  האמנתי  ולא 

ג338. כג, שמו "ב ע "פ מליצה
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שמעתי אשר השמועה אל וטוב חכמה הוספת  החצי, לי הוגד לא  והנה עיני  ."ותראינה ְָָ

הישרים מנהגיך את עיני ותראינה באתי אשר עד לי שספרו לדברים האמנתי  לא  כלומר

ב  השם  חכמת חקי  כפי כולם  הוספת"שהן  כי  החצי . לי הוגד שלא רואה אני  עכשיו והנה ה. ֵֻ

ואמרה  שמעתי. אשר השמועה אל דבריך ודעת  טעם  ובטוב במנהגיך וטוב חכמה כפלים 

ח)"(מל עוד י, את"א השומעים  תמיד לפניך העומדים אלה עבדיך אשרי אנשיך, אשרי

 הזה,"חכמת הכבוד כל רואות שעיניהם בעבור לא  מאושרים אלה ועבדיך  ׂשרי כלומר . ְֶֶָָָ

כי אלה כמעשיך יעשו לא  והם  מלך, לבדך אתה כי  כך. כל הזאת  הראיה להם  יועיל לא כי

מאושרים הם ואולם ארץ. ושופטי  למלכים  לבד החקוקה הזאת ההנהגה יאות להם לא 

אחד  לכל ומוסר חכמה תלמדם  כי  חכמתך. דברי  מפיך ושומעים  תמיד לפניך עמדם  בעבור

כדרך יעשון. אשר המעשה ואת  הטובה הדרך את  ותורם דרכו, ט)כפי  יב, ויותר "(קהלת

הרבה  מ ׁשלים  תקן וחקר ואזן  העם את  דעת למד חכם  קהלת למעלה "שהיה ובארנוהו , ָ

י) חלון ג ' כדרך(חדר יחכמו. באחריתם  דבריך, תמיד השומעים  ואנשיך עבדיך ולכן (משלי .

כ) יחכם"יג, חכמים את  למעלההולך ובארנוהו ז')" חלון ה ' דבריה(חדר וחתמה ט)"(מל . י, א

לעולם" ישראל את  יי' באהבת  ישראל כסא על לתתך בך חפץ אשר ברוך אלהיך יי' יהי

וצדקה  משפט לעשות  למלך על "וישימך לתתך בך בחר אשר ה' את  אודה הפעם  כלומר .

עמו  את  ה' ובאהבת  וכבוד, חכמה רוח  המלאה היקרה נפשך כבוד בעבור ישראל, כסא

חקֹותיו  את  בשמרם  הנהוג , הטבע מארחות  למעלה להנהיגם  בם  בחר אשר ֻישראל

הראשון  בבית  וכמבואר הטבע . מדרכי  הנשגבים ו')ותורותיו חלון ה' למלך (חדר  ׂשמ כן  על .ְָ

למען אלהים ויראת  דעת העם את וללמד העליונה, חכמתו חקי  כפי  וצדקה משפט ֵֻלעשות

ע והנה עליהם . ה' דבר אשר הטובה לכל ובאו "יזכו בעולם, שמים שם נתגדל שלמה י 

תורה  שהבטיחה מה ונתקיים ומוסר. תורה ולמדו ה' לשם רחוקות מארצות רבים  עמים 

העמים" לעיני  ובינתכם  חכמתכם  היא כי  ועשיתם בביתושמרתם  בזה שהרחבנו וכמו וגו'. "

ב')הראשון  חלון ז ' והבן:(חדר .

ט  חלון

È‰„)"·( ג שלמה "ט, חכמת את  שבא מלכת  וגו'.ותרא ה-ז)" אשר "(ט, הדבר אמת ְַָ

אשרי וגו'. חכמת מרבית  חצי  לי  הוגד לא  והנה .חכמת ועל דבריך על בארצי ְְֶֶָָָָשמעתי

 חכמת את ושומעים  וגו' הבדל "אנשיך ואין  שבא. מלכת  בספור הימים  בדברי ארבעתן  . ְֶָָ

" אמר שם  כי זולתי הספורים . שני  חכמתך בין  מרבית החצי"חצי לי הגידו לא כלומר ,

ויתר  ועמך. ביתך עצמך בהנהגת נוהג אתה איך בעיני. עתה רואה שאני הרּבה ַָָמחכמתך

פעמים: האחד הדבר בהכפל נחת ואין שמיני. בחלון שבארנו ממה מבוארים הדברים 

ÏÓ)"‡(כח ראו "ג, כי המלך מפני  וּיראו המלך שפט  אשר המשפט את ישראל כל ִוישמעו

משפט  לעשות בקרבו אלהים  חכמת  ""כי פירוש אלהים. ונגלו "חכמת חכמה רוח מלא  שהוא , ְַָ

הכ  הכלל וכדברי החכמה ציורי ור "בנפשו ז "ז. אברבנאל ""י  כתב המיוחדתל שחכמה ראו



י  חלון - הששי 457החדר

אמרו  כי ממנו. יראו ולכן שלמה. בקרב היו כליות  ולחקור לבבות לבחון  שמו ית ' הכל לאדון 

המלך? מן ותסתר בלבו מחשבה יחשוב עמי ז "" הרב כי  הנשים"כ. שתי  כשבאו שמיד פירש  ל

היושבים לזקנים  והגיד שקר ומי  אמת דוברת משתיהן מי  וידע מחשבתם , הבין  המלך לפני 

לכל  ונודע  משפט, לאור ויצא החרב. מענין תחבולה עשה לו יאמינו לא  כי שירא ולפי עמו.

אם גם כי לעניננו, הכרחי שאינו מה לברר עתה עסקי  ואין אדם . בני מחשבת מבין המלך כי

זה  גם  עשה, שבתחבולה כפשוטו הוא  ואם מבין . ברוח אם  כי בחכמה, איננו הוא, כן  ִֵהדבר

" אומר הכתוב ועוד שני. בס ' שיתבאר כמו מבין לעשותברוח  בקרבו אלהים  חכמת כי

""משפט  אמר ולא בקרבו . אלהים  חכמת  המחשבות ,כי  הבינו בעבור לבד פחדו ואם  סתם. "

" הנכון  הפירוש אבל לבד. והמשפט  הריב לענין זה אלהיםאין כמוחכמת  ט)" לד, (דברים 

חכמה " רוח  מלא נון בן בדרך "ויהושע  ההנהגות בכל החכמה ציורי כל נגלו שלמה בנפש כי  .

למעלה וכמבואר ז')פלא , חלון ב' כפי(חדר ובמישרים  בצדק שופט מלך הוא כי  ראו ועתה .

מת ּלעֹות ולשבר רשע , ולהרשיע  צדיק להצדיק חפצו וכל תעלומה. לאור ומוציא  השם ְְַדרכי

זונות ,339עול. נשים שתי  בין  גם  משפט  לעשות שהתאמץ המלך משפט  את  כששמעו ולכן  ַָ

שבבוא  העם כל ידעו כי  במדינה, ועושק עול לעשות מפניו העם  יראו ופלא, הפלא ָושפט

כדרך ואביון . דל ויושיע  הרשע  מיד הצדיק יציל המלך לפני ח)הריב כ, על "(משלי יושב מלך

רע כל בעיניו מזרה דין , עמו,"כסא  ה' כי  הפלא צד על במשפטיו חכמתו מנהגי  כי  ידעו וגם  .

זה  ועל בפניו, משפט  להליץ יוכל לא  בליעל ועד צדק. משפט לעשות  בקרבו אלהים ֵורוח 

כח)"(מל אמר ג , המלך "א מפני  איש"וּיראו ועשק עול לעשות מפניו ייראו ישראל כל כלומר . ִֶָ

נוהג  שהוא משפט, לעשות  בקרבו אלהים  חכמת כי הזה המעשה ידי  על ראו כי  לרעהו

אין ולכן בקרבו; אשר אלהים ברוח הכל להבין אלהית ושחכמתו צדק שופט להיות  בחכמה

משלי  בספר אמר זה ועל מציל. כט,מידו ארץ "ד)(משלי יעמיד במשפט ההמון"מלך בראות  כי .

והבן: במדינה. ועשק גזל מעשות ישמרו הארץ, עם את בצדק ושופט  חכם  שהמלך

ÏÓ)"‡(מא ספר "יא, על כתובים  הם  הלא וחכמת ֹו עשה אשר וכל שלמה דברי  ְְָָויתר

שלמה  ""דברי בימיו. שקרהו ממה דבריו יתר פירוש עשה . אשר הנכבדים"וכל מעשיו ,

" וכיוצא . "וחכמתו בבנינים  הם הנפלאים , ומוסריו תורותיו בחכמה הנהגתו על " כתובים

שלמה  דברי :"ספר

י חלון 

ÏÓ)"‡(ו שאול "ב, בשלום שיבתו תורד ולא   ּכחכמת ""ועשית  פירוש  כפיכחכמתך . " ְְֶָָ

הי הכלל וכדברי  בנפשך. והאסופים לך הנודעים החכמה ימחול "חקי שלא צוהו והנה ב. ֵֻ

שרי לשני  הרג אשר על מות משפט חייב זה שמלבד בעבור אדוניהו בענין שזדה מה ליואב

שמפורש כמו משפט לעשות החכמה ומדרכי  יתר. בן ועמשא  נר בן אבנר ישראל צבאות

שמעי  בענין  שאמר וכמו בצדק, ונוהג  חכם שלמה כי  דוד וידע  ט)"(מל בתורה. ב, איש"א כי

הטוחנות 339. השיניים שהם  המלבי "ם שם ופירש  יז כט, איוב
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אתה  למעלה"חכם וכמבואר ט'), חלון ב' "(חדר אמר ולכן כחכמתך . כדרךועשית  ד," (דברים 

חכמתכם"ו) היא  כי ועשיתם  המעשה"ושמרתם אלא עיקר החכמה מדרש  לא כי (עיין .

א) פרק תהרגנו.אבות, כי שאול, בשלום שיבתו תורד שאל הוא תעשה אשר והמעשה .ַ

" פה הזכיר לא לו ואולם  תעשה אשר את היה וידעת  שיואב לפי  שמעי. אצל שנזכר כמו "

עון וגלגול עילה ידי על להמיתו שהוצרך שמעי כן  שאין  מה החכמה, דרכי כפי מיתה חייב

למעלה שאמרו (שם)כמבואר וכמו התנצל כי  דין  בבית  מיתה חייב היה לא  יואב גם ואמנם  .

ז  את340ל."קדמונינו דוד שהרג כמו למלכים. המסור המלוכה משפט כפי  חייב היה רק

ובענה  זה 341רכב ענין  שבארנו וכמו לבד, למלכים  מסורה הזאת  וההנהגה המלך. ביכולת

הראשון בבית ז')ברחבה חלון ח' "(חדר המליצה באה כן  ועל כחכמתך . כלומר ועשית  בכנוי . "

גם ושמעי ישראל. שופטי  חכמת כפי לא  מלך, שאתה בידך המסורה החכמה משפט  כפי

" אצלו הוסיף כן ועל פטור. היה המלך לו ביכולת  תעשה אשר  את שלמה."וידעת  עשה וכן .

שהמציא  עד הרג לא  שמעי  ואת המלוכה. משפט כפי אלא  ותחבולה, עילה בלי דן יואב את 

והעבירו  הראשון עונו עליו גלגל ואז ה', שבועת  ועל המלך מצות  על [שמעי] ועבר עילה

רד  הרב על תמה ואני העולם. ז "מן ""ק זה בפסוק שפירש  עליו ל שתמצא  עד תהרגנו לא 

אע לשני"עילה, שהרג אלא בו, נמצאו וטובות  נלחם  ה' מלחמת  כי  מיתה. חייב שהוא פי 

הריגה  שיתחייב וסבה עילה לידי  שתביאהו כחכמתך תעשה לפיכך חנם. האלו ."השרים 

ואעפ "ע מיתה חייב הוא  אם אבין. ולא  שמעתי  ואני  נמצאו "כ. שטובות  בעבור עליו יחוס כ

או  מעל אשר במעלו ימות אם יתרון ומה יהרגנו? והנה עילה, עליו למצוא  יצוה איך בו,

עילה "ע שום מבלי והרגֹו בניהו את  שלמה ששלח מעיד שהכתוב ועוד דברים? עלילות י

" שמעי אצל הזכיר למה לפרושו יקשה ועוד העילה. נכתבה שמעי ואצל וידעתותחבולה.

לו  תעשה אשר זצ"את הרב ואולם  כדברינו. והאמת  יואב? אצל כן  נזכר ולא הוכרח ". ל

" מלת  בעבור כן  וההמצאה."חכמתך לפרש  ההשכלה על חכמה לשון  הונח מחשבתו שכפי ,

שאין יסודנו בהתקיים זה לכל צריכין  אנו ואין  עילה. עליו שימצא שצוהו פירש  כן  ועל

" ב חכמה לשון השם  חקי על אלא נופל ותורותיו:"" ה ֵֻ

ÂÓ˘)"·(כב "כ, פירוש  ּבחכמתה. העם כל אל האשה חקֹות"חכמתה ותבא כפי , ְְָָָֻ

הי הכלל וכדברי  לה. נודעים שהיו למעלה"החכמה בארנו וכבר ז')ב. חלון ב' בפירוש(חדר

טז)"(שמופסוק כ, העיר "ב מן  חכמה אשה וביראת"ותקרא  בחכמה נוהגת  אשה שהיתה ,

ז  קדמונינו ושאמרו ט)ל"ה', צד, רבה, אל (בראשית  דבריה כל גם  אשר. בת סרח  שהיתה

יואב השיב כאשר ולכן  והתורה. החכמה חקי כפי  שקולים  היו כ-כא)יואב חלילה "(כ, ֵֻ

אשחי ואם אבלע אם  לי  שמו חלילה בכרי בן  שבע  אפרים  מהר איש כי הדבר כן לא ת .

העיר  מעל ואלכה לבדו אותו תנו בדוד. במלך ידו כדין"נשא  דבריו כי  האשה הבינה מיד .

ע להציל בכרי  בן  שבע  את  להמית ראוי התורה חקי שכפי  ויושביה."הם. העיר כל כך י  ֵֻ

א 340. מט , סנהדרין 

יא-יב 341. ד, שמואל -ב
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נאמר כא)ולכן  החומה "(כ, בעד  אליך מושלך ראשו הנה יואב אל האשה וכן"ותאמר .

ואמר סמך זה ועל האשה. כב)עשתה את"(כ, ויכרתו בחכמתה העם כל אל האשה ותבא

בכרי בן שבע דבורה ראש כמו באבל, שופטת היתה הזאת  האשה דעתי, לפי  פירושו וגו'. "

החכמים ואלו לדבריה. שמעו העיר חכמי  כל ולכן ישראל, את ושפטה נביאה שהיתה

ע להציל בכרי  בן  שבע את  להרוג מותר אם  עליהם לא.נסתפק אם  העיר יושבי שאר כן "

את וכרתו לדבריה ושמעו כן , לעשות שמותר ולמדה דנה הנפלאה בחכמתה ְְִָוהאשה

למדו  בחכמה, היו ושדבריה חכמה הזאת האשה שהיתה מעיד שהכתוב ולפי  ראשו.

ז  בתוספתא "קדמונינו וכדתניא התורה, דין  הוא שכך זה ממעשה ז)ל פרק והביאו (תרומות, ,

ורד "רש ז "י  ""ק בפירושם : ונהרוג ל אחד לנו 'תנו רוצחים להם שאמרו אדם  בני  של סיעה

אחת נפש להם  ימסרו ואל כולם  יהרגו כולכם '. את  הורגים אנו הרי לאו ואם אותו,

כולם . יהרגו ואל להם  יתנוהו בכרי, בן  לשבע שייחדו כגון להם  ייחדוהו ואם  מישראל.

יהודה  בני שעשו כמו מבחוץ. והם  מבפנים שהוא  בזמן  אמורים  דברים  במה יהודה ר' אמר

יהרגו  ואל להם  יתנוהו נהרגין והן נהרג  והוא  הואיל מבפנים והם  הוא  אבל בשמשון .

והוא  'הואיל להם אמרה בחכמתה'. העם  כל אל האשה 'ותבא  אומר שהוא  כגון כולם.

מיתה  שנתחייב והוא  אומר שמעון ר' כולכם'. ּתהרג ּו ואל להם תנוהו נהרגין והן  ְֵָנהרג

בכרי בן [ע"כשבע  דת". מלתא  לפרושי  יהודה דר' לי נראה ופירושו וכדאמרינן"כ] קאתי. ק

בורר זה א)בפ' כה , הוא "(סנהדרין לפרש  אמורים', דברים 'במה יהודה ר' ששנה מקום כל

[ע"בא  ת". דקתני  האי  קאמר. והכי בכרי"כ] בן  לשבע  שייחדוהו כגון להם ייחדוהו ואם  ק

בייחדוהו. וסיפא ייחדוהו. לא  אם  ורישא  לסיפא. רישא בין איכא דייחדוהו תימא  לא  וכו'

את יואב ששאל כמו בשם  נקבוהו שהרוצחים  לה נקט בעלמא לדוגמא בכרי בן ושבע 

" סתמא דקתני רישא אלא בכרי. בן  ימסרו שבע  ומייריאל ייחדוהו, לא  בין  ייחדוהו בין  "

אויב. ביד בסכנה מבחוץ והן הצר, מפני  נחבא  בפנים  שהוא לפי  לתפשו. יכולים  שאינן

לבני שקרה וכמו נפש . מפני נפש  דוחין  שאין  אויב, ביד הנחבא ימסרו ואל כולם יהרגו אז

שמשון  עם  יא-יג )יהודה טו, ולא (שופטים בסכנה. היו והן להנצל יכול שמשון  שהיה .

אע כרחו בעל להם"מסרוהו אסור שהיה לפי ברצונו. אלא  פלשתים, שייחדוהו פי

יחדוהו 342להנצל  שאם  יחדוהו. ללא יחדוהו בין  חלוק יש  מבפנים , והן הוא אבל במיתתו.

נהרגין היו מסרוהו לא ואם  מבפנים, והן  הוא שהיו בכרי בן שבע את  יואב שייחד כמו

סיפא  דתני  והיינו המה. ינצלו למען  אותו למסור להן  מותר וייחדוהו הואיל אז והן, הוא 

מותר  מבפנים והן  הוא שהיו גוונא האי  בכי דוקא לאורויי  בכרי' בן שבע  כגון 'ייחדוהו

שאע חשבו אבל יושבי כי  האשה. אמרה הזה והדין יחדוהו. אם  שיחדוהו "למוסרו פי ֵָ

אעפ  מבפנים  והן  כזה "ושהוא  שבנדון  קּבלה השמועה שמפי  היא  ואמרה למוסרו. אסור ְִָכ

" נאמר זה ועל אותו. למסור בחכמתה מותר העם כל אל האשה יהודה "ותבא ר' ומפרש  .

" וכו'."בחכמתה דהאי נהרגין והן נהרג והוא הואיל להם שאמרה התורה. חקי משפט  כפי  ,ֵֻ

ממות 342. עצמם  את להציל 
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אם דודאי יהודה אר' ופליג  שמעון  ר' ואתי  וצדיק. נקי שייחדוהו האיש אם  אפילו ומיירי 

שהוא  בין  מבחוץ, והן בפנים  שהוא  בין  יחדוהו, שלא  בין שייחדוהו בין  וצדיק נקי הנמסר

נפש ימסור ואל והן הוא כולם  יהרגו אלא  מישראל. נפש  למסור אסור מבפנים  והן

" דקתני והא מותר מישראל. להם  ייחדוהו קתניואם  ועלּה מיתה. חייב שהמיוחד היינו "ְַָ

דוד. בית  במלכות  שמרד לפי  מיתה חייב שהיה בכרי בן  שבע סוף כגון תרומות, (תוספתא,

ז) מיתה "פרק חייב דוד בית במלכות  המורד לא "וכל אם  הא  יחדוהו. דוקא הכי  ואפילו .

ואם מיתה. וחייב עבירה עובר הנמסר אפילו הסיעה מתוך נפש  למסור אסור יחדוהו

בפנים . ששתיהן בין  בחוץ בין בפנים שהוא בין  לעולם  מותר מיתה, חייב והוא ייחדוהו

" דקאמר בחכמתה וקרא העם כל אל האשה קא ותבא  וחוץ פנים דין להם לאוריי לאו "

מיתה חייב דוד בית  מלכות על החולק שכל קבלתה להם להורות אלא  אשית(בר מיירי .

צ פרשה  סוף בדוד,ד)"רבה , במלך יד והרים בכרי , בן לשבע  וייחדו הואיל להם , אמרה וכך .

נראה  כך מות . במשפט אותו ודנו דבריה העם וקבלו למוסרו. ומותר מיתה חייב הוא הרי

פירוש למר ובין  למר דבין  להוכיח לפרשו, והוצרכתי  שמעתתא . דהך פרושא בעיני 

והתורה.בחכמתה " המנהגים חכמת על "

ÈÙÏÂ" בעל להרב יקר שראיתי  ונתקשה "זצ343"כלי  אחר. באופן  זו שמועה שפירש ל

" מלת תהיה לפרושו גם בדוחקים . להכנס  והוצרך ותחבולה.בחכמתה בפרושה המצאה על "

" מלת בפירוש יסודנו יושר לברר דעתי  קוצר כפי פרשתיה והרמב "חכמה לכן  ז ". בספר "ם  ל

כשבע344המדע מיתה חייב והוא יחדוהו ואם  מהם. נפש  ימסרו לא  יחדוהו לא  אם פסק

שתיהן או מבחוץ והן  בפנים הוא בין פליג ולא יתנוהו. אל לאו ואם  יתנוהו. בכרי  בן

כת דפסק משום יואב "מבפנים. והנה וכדפרישית . כן. דבריהם  שפירש  שמעון  דר' ואליבא  ק

זה 345שאל  שגם אולי  החומה. בעד ראשו שתשליך השיבה והאשה חי . בכרי בן שבע את

מפסוק כן ולמדה התורה. כפי  טז)בחכמה כג, ינצל "(דברים  אשר אדוניו אל עבד תסגיר לא 

דיןאליך  בבית ודרשו חקרו ראשו כרתו שטרם  ספק ואין  בישראל. שופטים  יש  כי  וגו'. "

שהוא  החכמה האשה קבלת  כפי דינו ופסקו דוד. בית  במלכות  שמרד להם ונתברר אבל ֵָשל

משום איסור נדנוד בו שיש ודוד. יואב ביד חי למוסרו לא לעשות . ראוי וכן  מיתה חייב

עבד " תסגיר הטעםלא הזכירו וכבר לקלון . ויהיה דוד עבדי בו יתעללו פן  יראו גם  וכו' "

זצ המקרא  מפרשי הזה ל:"השני 

יא  חלון 

‰ÈÚ˘È)(ו אוצרו "לג , היא  ה' יראת ודעת חכמת ישועות חסן עתך אמונת פירוש"והיה . ְַָ

הי"חכמת" הכלל וכדברי ומנהגיה. החכמה ציורי המשיח.", ימות על התנבא  הנביא  כי ב.

נביאים343. על כרכים)ביאור  433-434(י"א עמ' ח"ב שמואל הכתב, מכון  הוצ' לאניאדו , שמואל  הרב של

ה"ה 344. חמישי פרק  התורה, יסודי  הל '

שימסרו345. בקש 
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ב)והחל קוינו "(לג , לך חננו ועל יי ' כמקדם . ציון  ויושיע  נפלאות  ה' יעשה כי  והודיע  וגו'. " ֵ

אמר ה )זה וצדקה "(לג , משפט  ציון  מלא מרום  שוכן  כי יי' וכדרך"נשגב כז). א, ציון"(שעיה 

בצדקה  ושביה תפדה אמר"במשפט הקלקלה ובשעת  כא). א, לזונה "(ישעיה היתה איכה

מרצחים ועתה בה ילין  צדק משפט  מלאתי נאמנה משפט "קריה עוד בה נמצא  לא  כלומר ,

הראשון בבית  בארנו וכבר וצדקה. משפט  ציון  ימלא  לעתיד כי ונ ּבא ב')וצדק. חלון ב' (חדר ְִָ

הכ  בכלל אמרנו וכן  העליונה. החכמה מכונות הם ומישרים  משפט  צדק ה'"כי  יראת  כי ה

ענין שהאמונה אלא האמונה, [באה] ליראה וקודם והעשייה. השמירה החכמה, יסוד היא

ב  עליון מפי נבעו החכמה ׁשחקי  בהאמינו כי  האדם . דעת לשקול וקרוב מוכרח "טבעי ה ֵֶֻ

החקים ולקבל ללמוד יתאמץ פניו, על ה' יראת  וכשתהיה הגמורה. החכמה הן  שהן לדעת 

פעמים בארנו וכן בחכמה. וינהג רע המצייר לבו טבע  על ויתגבר בלבו, וישמרם האלו

ב  השם שהשגחת נושע"רבות  האדם  יהיה והדעת  החכמה ושבאמצעות בחכמים, דבקה ה

" ומלת  עולמים. תשועת כמוחוסןבה' התוקף על ט)" ב, כאלונים"(עמוס הוא  וכנגד "וחסון .

" אמר ודעתזה חכמת  ישועות חסן עתך אמונת  תמים"והיה העתים  בכל בהיותך כלומר .

ועוז-ישועות תוקף אמונתך תהיה ונלוז, סר ופעם מאמין פעם תהיה ולא  ה', באמונת 

שע ודעת , מחכמה על "הנמשכים  חרות ה' יראת שתהיה ובתנאי בחכמה. עת  כל תנהג  כן ָי 

ונשען פנים  עז בהיותך לבדה האמונה תועיל לא  היראה ולולי לחכמה. אוצר היראה כי לבך.

למעלה בארנו וכבר הרע . לבבך שרירות  י')על חלון ד' כ)פסוק(חדר כא, נחמד "(משלי אוצר

חכם בנוה ""ושמן שאמר הזה הפסוק סוף נשען  שם שבארנו מה ועל אוצרו . היא  יי' ."יראת 

ב  השם  יעזרם כי בעבור יזכו זה האלוהי"וכל העזר וזהו וצדקה. משפט  ציון וימלא  מקדש  ֹה

הכ  בכלל ממנו ד:"שדברנו

‰ÈÚ˘È)(ב ויראת"יא, דעת רוח  וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח  יי ' רוח עליו ְָָונחה

פ "יי' ." חכמה ירוש  הכ רוח  הכלל וכדברי  בלב החכמה ציורי  המצייר אלהים רוח ומקרא "" ז.

עליו  יחול פלא  שבדרך והודיע בימינו. במהרה יגלה המשיח, המלך על בנבואה נאמר ִֶָזה

ציורי וכן  כולם, החכמה ציורי בלבו יצייר הזה העליון  והרוח גדולה. בהפלגה השם  רוח 

וכדרך ותהלתו. ה' ביראת והעמוקות הדעת  ציורי וכן  ג )התבונות, לא, אותו "(שמות  ואמלא 

ובדעת בתבונה בחכמה אלהים  זה.רוח  מחדר א ' בחלון  ובארנוהו בצלאל. אצל הנכתב "

" שהוסיף אלא למעלה. ובארנוהו שלמה אצל שנזכר וגבורה וכדרך עצה שהמלך רוח  לפי  "

ג  צריך נלחם ."המשיח  הוא ה' מלחמת  כי  למלחמה, וגבורה עצה לרוח ב "(מל וכדרך346כ

כ) למלחמה "יח, וגבורה בעז עצה השלישי בבית  ויתבאר סגולת"" עוצם ופירש וחזר ה.

לפי לב חכמי שאר על הזה הרוח  לחול דומה שאינו דוד, בן  על שיחול הנזכר העליון  הרוח 

ואמר ופלא . הפלא  הרוח עליו ג )שינח  יא, יי'"(ישעיה ביראת ויראתוהריחו דעת רוח כלומר "

ויתבאר  פה. זה לפרש  אוכל ולא  ה'. ביראת שירח עד נפלאים כך כל תהיינה בו שתהיה יי '

ה"ד 346. פי"א מלכים הל' רמב"ם,
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שבגוף. חושים לחמשה הפנימיות כחות חמשת התמשל על על 347בדברנו שרמזנו וכמו

למעלה י זה חלון ד' ואמרט)"(חדר ד). יא, דלים"(ישעיה בצדק חכמה."ושפט רוח  נגד וזה .

עוד ואמר השני . בכלל וכמבואר החכמה, דרכי  הן הצדק לענוי"(שם)כי  במישור והוכיח

ומלת"ארץ  למעלה. כמבואר הדברים  המבררת  בבינה התוכחה כי  בינה. רוח נגד וזה ,

הראשון יושר " בבית וכמבואר הבינה, על הונח ה ')" חלון א' עוד(חדר ואמר והכה "(שם).

פיו  בשבט וגבורה:ארץ עצה רוח נגד וזה וגו' "

יב  חלון

ÌÈ¯·„)(ו ישמעון"ד, אשר העמים  לעיני ובינתכם  חכמתכם היא  כי  ועשיתם  ְְֶַָושמרתם 

הזה  הגדול הגוי  ונבון  חכם  עם  רק ואמרו האלה החקים כל ""את פירוש  מנהגי"חכמתכם. ,

הי הכלל וכדברי כזה. חכם לעם הראוים  ל "החכמה וכלל בפירוש"ב הארכנו וכבר א .

הראשון בבית  אלו ב')פסוקים א' חלון ז ' האלו (חדר שהחקים  לעמים  יודע  מאין  והודענו .ִַָֻ

זה בבית  זה ענין מקצת בארנו גם  ובינה. חכמה חקי הן  ישראל בהם  חלון שנוהגים ב' (חדר ֵֻ

"ה ') הזכירו לפרש  רק פה בזה דבר עוד אוסיף ולא ובינתכם. ורצה חכמתכם  בכינוייהן. "

בדעת . הנטועים  נח  בני מצות שבע  והן  לבד, הדעת שקול בדרכי  ינהגו העמים  שכל לפי בזה

אלו  כי יתברר וגם  האנושי. השכל מדרך כולם  נעלים  נפלאים  במנהגים תנהגו ואתם

עשה  מה על ויתפלאו ישתאו אז החכמה. ודרכי  אלוהיים הם  בהם  נוהגים שאתם  החקים

אלא  זה אין גוי , לכל ידעום  ולא  הנפלאים  החקים  אלו לבד יעקב לזרע  לצוֹות ככה ַה'

הכ  הכלל וכדברי  העמים, שאר מנפשות  ולכבוד לתהלה נפשותיהן  הבדל לכן"בעבור ט .

הל  הכלל וכדברי  ובאזהרות, בצווייהן  במנהגיהם  להתנהג "נבדלים  יאות  לבד ולהם  א,

" הכנוי  באה זה ועל כאלו. ובינתכםבחקים וכדרך"חכמתכם ו)"(מל . ב, כחכמתך "א "ועשית 

" אמר זה ונגד י '. חלון  למעלה הגוישבארנו ונבון  חכם עם רק ואמרו וגו' ישמעון  אשר

הזה  חכם"הגדול עם לבדם  הם רק ולכבוד, לתהלה הנפשות גדולי הזה, הגדול הגוי כלומר .

נפשותיהן . בערך גדולים  שאינן  העמים שאר לא  העליונה. החכמה במנהגי נוהגים ונבון 

שבא  מלכת  בדברי תבין  מאד:348ואם  דברינו נכונים כי  תראה

Ï‡È�„)(יז ספר "א, בכל והשכל מדע האלהים  להם נתן ארבעתם  האלה והילדים

וע"וחכמה  האלו בילדים  והשכל דעה רוח האלהים שנתן  פירוש בכל ". והשכילו ידעו כן  י  ְְָָ

המנהגים , בחכמת  הן  חכמה, בכל והשכילו ידעו גם העמים , מכל הנכתבים  הספרים דברי

וכיוצא : מעשה ומלאכת למודיות חכמות בכל גם  ה', תורת בספר והשכילו הבינו כי 

Ï‡È�„)(ד חכמה "א, בכל ""ומשכילים פסוק לפירוש בפרושו דומה האלה . "והילדים  ְָָ

רחבה  ובינה שכל בעלי  יהיו גם  החכמות , בעלי שיהיו שמלבד חפץ נבוכדנצר כי וגו'.

פנים347. עז ד"ה חמישי  פרק  סוף וכן ט , משנה פ"ב לבנון , 494)יין ,150 עמ' תשס"ג  (מהד'

ח'348. חלון לעיל 
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כל  וחכמת  למודיות  בחכמות  והן  המנהגים  בחכמת  הן  חכמה, בכל להשכיל שיכולים 

מעשה: מלאכת

יג  חלון 
ÏÓ)"‡" יד) בנחשתז, מלאכה כל לעשות  הדעת ואת התבונה ואת  החכמה את ."וּיּמלא  ְִֵַַָָָ

ממטה  היה ואביו הימים . בדברי  שכתוב כמו דן, ממטה אלמנה אשה בן  היה חירם פירוש ,

ז  קדמונינו דעת  וכן מלכים. בספר שכתוב כמו בצור, גר והיה ב)ל"נפתלי טז, (ערכין

בחכמת הן  בחכמה אלהים רוח מלא  להיות זכה הזה האיש צדקת  ובעבור אמת. ודבריהם 

השם בסוד ודעת, תבונה מלא היה וכן מעשה. ומלאכת  למודיות בחכמות  והן  המנהגים,

""ב  מלת זה ועל והנפלאות , הנשגבות ובידיעות הרוח וּיּמלא ה על שרומז לפי  בנפעל. " ִֵַָ

רש ובפירוש  ודעת . ותבונה חכמה מלא פתאום  ונעשה עליו שחל ז "העליון  ""י כליל שלשה

בדעתו  בתבונה שמים כונן  ארץ יסד בחכמה 'יי' שנאמר בהן נברא שהעולם אומנות 

הבית נבנה ובשלשתן  נבקעו', עתהומות ר "" שכתב כמו לא איש"כ. היה שאביו אברבנאל י 

[ע דן . מבנות  ואמה נפתלי ממטה אביה יהודית . היתה ואמו הדעת ."נכרי. מן  רחוק וזה כ]

וכן בבצלאל. שנאמר למה דומה ודעת, ותבונה חכמה רוח  מלא שהיה הכתוב העיד והנה

הזה. הכבוד לכל זכה וצדקתו חכמתו ובעבור הדברים. לכפול צורך ואין  בפירושו, לו ידמה

רבותינו  ""ז 349ובמדרש מעתה ל רחל אמרה אלהים'. 'דנני וכן  נפתלתי' אלהים  'נפתולי 

תתפאר  לאה אם  אחותי . ללאה עצמי לדמות יכולה שאני עד ועקמומיות  פתולים עקמתי 

מבני. אחד במלאכתו להשתתף יצטרך המשכן , שיעשה בנה בבצלאל ו)עצמה לא, 'את(שמות

להשתתף  צריך המקדש , בית יבנה אחותי  בן שלמה ואם דן'. למטה אחיסמך בן אהליאב

ונפתלי דן מבני  ע"עמו ובצלאל.". אהליאב עם נערך חירם כי  מהם למדנו שאמר כ. ומה

בנחשת" מלאכה כל ""לעשות על שב אינו הדעת. ואת התבונה ואת החכמה את  ;"וימלא

הימים  בדברי  שכתוב כמו דבר בכל חכמה מלא  היה יג )"(דהי כי  ב, ובכסף "ב בזהב לעשות יודע 

ולחשוב  ּפּתּוח כל ּולפּתח ובכרמיל, ובבוץ בתכלת בארגמן  ובעצים באבנים  בברזל ְִֵַַַבנחשת 

אביך  דוד אדוני וחכמי חכמיך עם לו ינתן אשר מחשבת על"כל שב אבל יג )"(מל . ז , וישלח "א

מצור  חירם את  ויקח  שלמה הנחושת ."המלך מעשה בעבור משם  ולקחו אחריו שלח כי  .

ר  כדברי  הטעם  ז "ואין אברבנאל לדביר "י  המיוחד מהזהב דבר שיעשה שלמה רצה שלא ל

הטעם אבל נפתלי . ממטה יהודי  איש  שהיה אמרנו כבר כי  נכר. מבני היותו בעבור ולהיכל,

יודעים בירושלים רבים  חכמים היו וכיוצא והמנורות  השלחנות לעשות  הזהב למלאכת כי

האלו  הכלים  כדמות ה' במשכן בהיות  לעיניהם, נודעת האלו הכלים  צורת  היה כי  לעשותן .

שיעשו  התורה מצות  כי מתבניתן . שלמה ׁשנה ולא  במדבר, ואהליאב בצלאל ִָשעשו

" בפירוש שכתבנו וכמו בהר. משה את  הראה אשר כתבנית  חןלעולמים  כן350."רוח שעל

לרש"י349. המיוחס הפירוש  ע "י  יג)מובא ב, ב' הימים דברי כשר ,(על  מ"מ להרב שלימה" "תורה ועיין .
זה  לסגנון הקרובים מקורות כמה הביא כ"ו פסקא ל בראשית

טו350. פסקא ז פרשה שלמה, 101-102)חכמת שניה(עמ' הקדמה שם עיין  18)ועוד (עמ'
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ז)"(דהי נאמר ד, כמשפטם"ב עשר הזהב מנורות את אע"ויעש כלומר לעשות". שהרּבה ְִָפי 

שלמה  עשה הנחשת כלי  אבל כולם . וכן  המדבר, מנורת  כתבנית  כמשפטם  כולם  היו מנורות,

לכונות והכל והמכונות. וכיורות והים ובעז יכון עמודים  שני  עשה כי  מדעתו. חדשות

כמו אלוהי . בסוד לג )"(מל נפלאות ז, המרכבה "א אופן כמעשה האופנים  ואמרו ומעשה "

ע351ל "ז  יחזקאל ראה וכדמות"כאשר בנבואתו, יחזקאל שראה מה בחכמתו שלמה וראה ה,

שלח  ובעבורן  לעשותן. ודעת  תבונה חכמה מלא  לאיש  צריך והיה במדבר. נעשו לא  אלה

במעשה  הטריחֹו לא  ולכן  האלה. הכלים  כל יעשה הנפלאה שבחכמתו הזה הנכבד האיש אחר

מאד: נכון וזה לעשותם . שיכולים אתו רבים  לב חכמי  עוד היו כי וכיוצא, והכסף הזהב

È‰„)"‡(כא העם"כה , וכל והשרים עבודה לכל ּבחכמה נדיב לכל מלאכה בכל ְַָָועמך

דבריך  ""לכל פירוש המלאכותבחכמה . אצל נכתב כי מעשה. ומלאכת למודיות  חכמת "

הי בחדר ומקומו מענינו. ""ולמד של לשונות  יתבארו שם  כי ואולםחכמה ב זה. ממין  שהן "

ג  היו בחכמתם הנדיבים  שאלה לפי פה גם  כי"קבעתיו ישרים. במנהגים  חכמים  צדיקים  כ

שנזכר  כמו המשכן, מלאכת  כל את  לעשות שהתנדבו הנכבדים  האנשים  כמו לב, חכמי היו

ב)בתורה לו , אותה "(שמות לעשות המלאכה אל לקרבה לבו נׂשאֹו אשר נאמר "כל ובפירוש  . ְָ

להם352בתורה  דומים  כי  ספק ואין אלהים. לרוח  וזכו לב חכמי  היו הללו שהנדיבים 

ג  שהיו בנו ושלמה דוד בימי בחכמה צדקתם"הנדיבים  בעבור הטובה הרוח  בעלי  כ

ההנהגה: חכמת  מחקי  עצמה והנדיבות  ֵֻוחכמתם .

‰ÈÓ¯È)(טו נא וכן יב; ּבחכמת ֹו"י, תבל כדברי"מכין  ושניהן ירמיה. בספר פעמיים נזכר . ְְָָ

הי והי"הכלל ב "ג  השם  מעשה על הנחתן  כי  עליהן "ד. שנאמר ובארץ, בשמים  (תהליםה

כד) עשית"קד, בחכמה ""כולם  בספר היטב ויתבארו יותר. פה לפרש  אוכל ולא  מעין.

בעז גנים ה:""

ÂÓ˘)"·(כ האלהים"יד, מלאך כחכמת חכם השני "ואדוני  בחדר ובארנוהו ו'). :(חלון

יד  חלון 

ÌÈ‡ˆÓ�‰Â על הלוך הולכים  הם גם  עזרא  ובספר דניאל בספר תרגום בלשון זה ממין 

הן: ואלו שיסדנו הכללים  על ונשענים הסדר

Ï‡È�„)(כ די"ב, עלמא  ועד עלמא  מן  מברך אלהא די  שמה להוי ואמר דניאל ענה

היא  ליה די וגבורתא ומישרים ,"חכמתא משפט  צדק המנהגים חכמת חכמתא. פירוש  . ְְָָ

הי הכלל וראה "וכדברי ופתרונו, נבוכדנצר חלום  לילה בחזיון  לו שנגלה בעבור זה ואמר ד.

חן"351. ב"רוח גם  רבינו  כתב 134)כן  עמ' ח, פסקא ט  רד"ק (פרשה למעשה ומקורו לפירושו  (בהקדמתו 
תרי"ז) לובלין, גדולות, מקראות יחזקאל, של  מלכים-אמרכבה על רד"ק  לג)ודברי  (ז,

י352. לה, שמות
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ב  השם  את  ברך ואז עולמים. לעולמי  שתקום החמישי המלכות  גם מלכיות, ארבע ה "ענין

משפיל  ופעם  מלכים, מקים  פעם  והפך-הדבר, דבר קץ. לה שאין  בחכמה עולמו את המנהיג

שאמר וכמו ומישרים . משפט  צדק בחכמה והכל כא)מלכים. ב, עדניא "(דניאל מהשנא והוא

מלכין ומהקם מלכין מהעדה ומרע"וזמניא לרע  מטוב וזמנים עתים משנה בחכמתו כלומר .

הוא  כי לבדו לה' היא החכמה והנה תחתיהם . אחרים  מלכים ומקים מלכים מסיר לטוב.

הגבורה  ית ' עמו כן  החכמה שעמו וכמו חכמה. כל ונאצל נודע  וממנו החכמה, סוד מבין

נבוכדנאצר  המלך שראה מה כל ולכן  העליונה. חכמתו סוד כפי שיגזור מה להשלים  והכח 

וכדרך ארצה. דבר יפול ולא יתקיים  ד)בחלומו  ט, כח "(איוב ואמיץ לבב ובארנוהו "חכם  .

י למעלה חלון ד' הידות:ז)"(חדר ארבע  נתקיימו וכבר .

Ï‡È�„)(כא ""ב, פירוש  בינה. לידעי ומנדעא  לח ּכימין חכמתא  אלהיםחכמתא יהב רוח " ְְְִִַָָ

הכ  הכלל וכדברי  בלב. החכמה ציורי על "המגלה והתגבר שלו, את  האדם  עשה אם כי ז. ַ

האלוהי העזר אליו ילוה אז החכמה, אל חפצו וכל לבו, טבע נגד בחכמה ונוהג  ִֶָיצרו

ואז  בחכמה, אלהים רוח והוא הפועל. אל הכח  מן הצחות נפשו ציורי  להוציא  ממרומים

לדניאל  קרה וכן וכיוצא . ושלמה ואהליאב בצלאל אצל למעלה וכמבואר לב. חכם יהיה

לכן ספרו, בראש  כנזכר אויביו, בארץ גם בחכמה ונהג  יצרו נגד לבו בכל שהתאמץ לפי

אמר זה ועל ובדעת. ובתבונה בחכמה ה' רוח  כא)לבשתו ב, לחכימין"(דניאל חכמתא "יהב

ה' ביראת שהתבונן  בעבור וכן  בחכמה. הנוהגים החכמים  בלב חכמה רוח  נותן  כלומר

והסודות העמוקות להבין  ובדעת  בבינה ה' רוח לבשתו מאד, ה' את ירא  והיה וגדלו, כבודו

אמר  זה ועל הימים. באחרית תהיינה אשר נפלאות  לדעת  נבואה לרוח  גם  וזכה החתומים

בינה " לידעי  ב "ומנדעא השם  נותן וכן  כלומר בינה.". היודעים  בלב ה' ויראת דעת רוח  ה

שקרה  וכמו וכבודו, ה' ביראת ודעתם  בינתם ברוח  להשתמש  והחפצים  האוהבים  כלומר

חתם ולכן  ופתרונו נבוכדנצר חלום בנבואה אליו נגלה כי  כג )לו בעינא "(ב, די הודעתני  וכען 

הודעתנא  מלכא  מלת  די והבן:"מנך .

Ï‡È�„)( כג לי"ב, יהבת וגבורתא  חכמתא  די אנה ומשבח  מהודא אבהתי  אלּה ."לך ְְֱָָָ

" הכ "תא חכמ פירוש הכלל וכדברי  בחכמה, מנהגיו בכל נוהג להיות  בחכמה אלהים  רוח ז.",

היום עד מנעורי עמדי עשית  אשר הטובה כל על שמך את ומרומם  משבח  הנני  כלומר

וע חכמה רוח  בי נתת כי לא "הזה. אויבנו בארץ וגם  בחכמה. מנהגי  בכל נוהג  אני  כן  י 

השם השגחת כי  רע מכל להנצל זכיתי כן ובעבור חכם  לב לבי כי חקֹותיך, מדרך לבי ֻנטיתי

ואדונים"ב  ושרים  המורדים נגד ולהתקומם להתיצב גבורה בי נתת  וכן בחכמים . דבקה ה

המלצר עם בנעוריו לו שקרה כענין  יא)קשים. א, להרגו (דניאל טבחים רב כשרצה ועתה .

ממנו  ושאל דניאל התאמץ המלך. בפקודת בבל חכמי  שאר במספר הצדיקים  חבריו עם 

שאחרי למלך דניאל שהבטיח  מזה ויותר מחמתו. פחד ולא ירא ולא  המלך . לפני  שיביאנו

יגלה  אם ידע  לא  עדיין כי  במאוד. הלב גבורת  וזה והפתרון , החלום למלך יגיד ימים  שלשת

ב  חרון"השם  עליו יוסיף למלך שהבטיח  דברו את  יקים לא ואם  לא. אם  ידו על סודו ה
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עזרת על ונשען  הלב וגבורת נדיבה רוח  עליו היתה כי בעבור זה לכל חש  לא ודניאל אפו.

ב  הראשון"השם בבית זה ענין שבארנו וכמו ד')ה. חלון ה' הסוד (חדר לו כשנגלה ולכן .

ב  השם  את ושבח הודה הלילה שהיו "בחלום והגבורה החכמה לו, שנתן המתנות  שתי על ה

ופתרונו  המלך חלום  להודיעו עתה עליו שגמל החסד על הודאה נתן ועוד מנעוריו. עמו

" ואמר נבואה. הודעתנא ברוח מלכא מלת  די וגו' הודעתני והנה וכען למעלה. וכמבואר "

ב  השם שאמר"עם  כמו הדעת . עמו גם והגבורה החכמה כב)ה עמיקתא "(ב, גלא הוא 

שרא  עמיה ונהורא בחשוכא מה ידע  ב "ומסתרתא, והוא  אותם". לברך ליראיו כבוד חולק ה

" שאמר כמו וגבורה, חכמה הללו המתנות ליבשלשת  יהבת וגבורתא חכמתא  דעת"די  וכן  .

" שאמר  כמו  והעתידות הודעתניהעמוקות והבן:וכען וגו'. "

Ï‡È�„)(ל דברת"ב, על להן  לי, גלי דנא  רזא  חייא כל מן בי איתי  די בחכמה לא ְְָָואנה

תנדע לבבך ורעיוני  יהודעון למלכא  פשרא ""די פירוש צדק בחכמה . החכמה חק בעבור "

הי הכלל וכדברי  ומישרים. כשגלה "משפט  המלך לפני  התנצלויות  שתי  עשה דניאל כי ב.

ב  השם  לכבוד אחת התנצלות החלום . סוד זה "לו ועל המלך. מיד בבל חכמי ולהציל ה

כז-כח)אמר איתי"(ב, ברם  למלכא. להחויא  יכלין וגו' אשפין  חכימין לא  שאל מלכא  די  רזא

נבוכדנצר  למלכא  והודע  רזין  גלה בשמיא  כי"אלה בבל, בחכמי  חמתך תבער אל כלומר .

והודיעך  רזין  המגלה השמים אלהי לה' כבוד תן  ואולם  האדם . מדעת עמוקה מהם שאלתך

בצדקתו  מתפאר שאיננו מעלתו, ולהשפיל למעט שניה התנצלות  הימים . באחרית יהיה מה

ב  השם השגחת בו נדבקה כן  ושבעבור אדם, מכל חכם שהוא מעשיו להודיעו "ובכשרון ה

המלך  שלכבוד אלא  כמוהו. וטובים  זכאין שאינן  אדם בני מיתר ולהעלימו הזה, הסוד

" אמר זה ועל למלך. להודיעו הסוד לו גלו כן על לדעת , חפץ שהיה מה לא להודיעו ואנה

זולתיבחכמה  הזה' הסוד לכבודי לי  גלו החיים  מכל יותר חכמּתי  כי  בעבור לא  כלומר וגו' "ְִַָ

המלך: כבוד בעבור

Ï‡È�„)(יא ביה "ה , השתכחת  אלהין  ּכחכמת ""וחכמה פירוש  בלבו "וחכמה . שנגלו , ְְְְַָָָ

הכ  הכלל וכדברי  החכמה. הראשון"ציורי  בבית עליהן שרמזנו פסוקים  משני אחד וזה ז.

א') חלון ג' תאר (חדר שאין שיעדנו הכלל את כסותרין  נראין  המחשבה שבתחלת ואמרנו .

זהחכם" בבית  האחד הפסוק פרשנו וכבר והצבאות . המלאכים על נופל ו')" חלון ב' .(חדר

כ)"(שמווהוא  יד, האלהים"ב מלאך כחכמת  חכם  המליצה "ואדוני  נכתבה כן  שעל ואמרנו .

מלאך " כחכמת ""חכם  אמרה ולא אלהים, כמלאך חכם  על "ואדוני  נופל התואר שאין לפי .

שנגלה  כמו בלבו. עת כל גלויה וחכמתו חכם  אדוני  הפירוש : ועכשיו וצבאות. מלאכים 

שאע השתנות. בלי אלהים במלאך שאין"החכמה בעבור התואר עליהן  יאמר שלא  פי

אומר  זה בפסוק וכן  החכמה. דרכי עת כל יודעים  זאת  בכל וברצון, בבחירה בחכמה מנהגם 

ביה " השתחכחת  אלהין כחכמת בלי"וחכמה בו וקבועים  חזקים  בלבו חכמתו ציורי כלומר .

" נאמר היה ואילו לעד. בו קיימת  שהיא המלאך כחכמת  כאלהיןהשתנות, היה וחכם  אז "

והבן: שהנחנו. הכלל סותר
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Ï‡È�„)(יד השתכחת "ה , יתירה ""בך וחכמה פירוש הרבים ."וחכמה . החכמה ציורי  , ְְָָ

הי הכלל זכית"וכדברי כי בעבור הנפלאים. החכמה ציורי  בלבבך שנגלו ידעתי כלומר ב.

ובדעת: בתבונה בחכמה אלהים  לרוח

‡¯ÊÚ)(כח וגו'"ז , דיינין  להוון די ודינין  שפטין מני בידך די  אלהך ּכחכמת עזרא ְְַָואנת

אלהך  דתי  ידעי  ""לכל פירוש  אלהך . בלבך "כחכמת  המצייר עליך אשר החכמה רוח כפי  ,

הכ  הכלל וכדברי כולם . החכמה בתורת"ציורי  מהיר סופר שעזרא ארתחשסתא ידע כי ז.

חקי כפי צדק משפט  השופטים ודיינים  שופטים  שיושיב צוהו ולכן חכמה. רוח מלא ֵֻה',

כפי דבר בכל הנכון הדרך וילמדם  אליו יקריבון  מהם הקשה והדבר העליונה. החכמה

הגדולה: חכמתו

‰�‰Â" דבר שם בהם  שנזכר  המקומות  כל חכמתחכמה התבארו על הנכתבים  "

לשונות ואולם  אחד. מנהג  ועל אחד דרך על כולם  ופרשנו ומישרים . משפט צדק המנהגים

על  הנכתבים אותן  וכן  מעשה, ומלאכת למודיות טבעיות חכמות  על הנכתבים  חכמה של

ושם עשר השנים החדר אל כולם ואקבצם להם. אחר דרך הנה חכמה, בוזי  האוילים 

בעז  כולם  ""יתבארו של  לשונות כל לפרש נבוא  ועתה קהלת:חכמה ה. בספר הנכתבים "

0

השביעי  החדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ Ê

" ¯·„ Ì˘ ¯‡·È‰ÓÎÁÏÎ ‡È·È .‰¯˘È‰ ‰‚‰�‰‰ ˙ÓÎÁ ÏÚ ÌÏÂÎ ˙Ï‰˜ ¯ÙÒ·˘ "

:ÂÎ¯„ ÈÙÎ Ì˙Â‡ ¯‡·È .‰Ê Ì˘ Ì‰· ¯ÎÊ�˘ ÌÈ·Â˙Î‰

א  חלון

˙Ï‰˜)(יג -יד ולתור "א, לדרוש  לבי את  ונתתי ירושלים. על מלך הייתי  קהלת  אני 

בו  לענות אדם  לבני  אלהים  נתן רע  ענין  הוא השמים תחת נעשה אשר כל על ."ּבחכמה ְְָָ

ואמר ספרו פתח תחלה ב-ג )פירוש, יתרון"(א, מה הבל. הכל וגו' קהלת  אמר הבלים  הבל

השמש תחת  שיעמול עמלו בכל למראה "לאדם והכל השמש, תחת  שהוא  מה כל והזכיר .

ומועיל  יתרון בהם  ואין השמש, תחת  חדש כל שאין  והודיע  אזניו. ולמשמע  האדם  עיני 

ואת ממרומים , שדי נחלת ינחל והחכם לשמש. ממעל עליונה היא  כי החכמה זולתי  לאדם 

לבאר  החל זה שהקדים  ואחר ה'. ויראת חכמה אם  כי טוב אין  ולכן  לנצח. יחיה ְֶַנפשו

ראב  ואמר בירושלים . ישראל על מלך שהיה קהלת הוא המדבר פי  כי ואמר ז "דבריו ל "ע

בימי" נסיתי וכך כך הבאים : לדורות יאמר כאילו חברו, ימיו באחרית כי  יורו הספר עניני 

לעולם בם  שהיו בעבור ישראל', 'על וענין  מלך. היותי בעבור דבר כל לנסות  ויכלתי חיי,
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על  מלך שהייתי והענין  באהלים . השכונים קדר כבני ולא  זרח, בני כמו לב וחכמי  נביאים

החכמה  לכל נכון  מקומה היות בעבור 'בירושלים ' ואמר ונבון. חכם ע"עם  בהיותו ". והנה כ.

לבו שנתן הודיע  השם , מן והדעת והתבונה החכמה שאסף יג )קהלת  ולתור "(ב, לדרוש 

כמו"בחכמה  החקירה היא והדרישה טז). י, משה "(ויקרא דרש  ""דרש כמוולתור . (במדבר "

כה ) הארץ "יג, תר "מתור כן  היא . מה לראות ולרחבה לארכה בה והולך ארץ המרגל כדרך ,

תחת הנעשה העמל והוא השמים. תחת נעשה אשר כל על לראות  חלקיה ובכל בחכמה

יש כה. וזה כה זה בכחותיהם , בהם  ומשתמשים  אלו בדברים  יגעים אדם  שבני השמש,

הכבוד  בעלי מהן ויש  אדם . בני  בתענוגות ולהתענג ולשתות  לאכול התאוה בעלי  מהן 

בטבעיות החוקרים השכל בעלי מהן  ויש  המלחמות. ולעשות  אחרים  על למשול והשררה

ישיגו  אם מאושרים  ושהם  נכון, דרכם  יחשבו מהן כת  וכל מעשה. ומלאכת  הלמודיות  ובכל

הנעשה  שכל והבן ראה בנפשו, אסופה שהיתה העליונה בחכמה ותר דרש וכאשר חפצם.

לענות אדם  לבני האלו התשוקות נתן  ואלהים  בו. חפץ ואין רע ענין  הוא  השמים  תחת

אבל  חלילה! חלילה האלו. במנהגים השם  שחפץ לא הזה. הרע  בענין שינהגו כלומר בו.

בכללן . התשוקות תסתעפנה שמהן האלו הכחות כל היצירה מתחלת  האדם בנפש  נטע

המדומה  הכבוד עליו שתגבר ויש  התאוה. עליו שתגבר יש בעניניהן . נבדלים  אדם  ובני 

תחת שהוא  בעבור רע  ענין והכל בטבעיות. ההשכלה תשוקת עליו תגבר ויש  והממשלה.

ב  השם ודרכי  בחכמה הנהגתן ואין  מאושרים"השמים . בעליהן  ואין  תועלת . בם  אין  ולכן  ה,

תכלית יבין  לא גם  להשיגם. ושכלו האדם  בינת תועיל לא  וכן תאותן. ישיגו אם גם 

את  אדם בני שייראו כן חפץ ואלהים  אחרית . עד מראשית  ועיקרן  וילמדו המעשים ה'

אבל  להם. טוב ואז העליונה החכמה דרכי  כפי בכחותיהם וישתמשו באמת, החכמה ממנו

כטוב  לעשות  כחותיהם  על ונשענו השמש , שתחת  בדברים ונדבקו ה' מדרך סרו הם

שאמר וכמו גדולה טעות  וטעו דרכם. שיבינו ושכלם  בינתם ועל יד)בעיניהם , א, (קהלת

רוח " ורעות  הבל הכל והנה השמש תחת שנעשו המעשים  כל את ""ראיתי  ומלת  "ראיתי.

השמש תחת  הנעשה שכל להשכיל יוכל בנפש  קדומה חכמה בהיות  כי השכל. ראית על

וכמ  מועיל. בו ואין למעלה"הבל א')ש חלון ה' .(חדר

"˙ÂÚ¯Â כמו"רוח ב), יב, קדים"(הושע  ורודף רוח  רועה בני"אפרים שמחשבת  כלומר .

בו  ואין  רוחם על העולה כפי  הרוח  הרחבת  אם  כי אינו השמש שתחת  הדברים על אדם 

שאמר  וכמו השמש . תחת  אשר בכל טוב שאין זאת ישכילו יחכמו אילו כי  והשכל. דעת 

טו) א, להמנות"(קהלת  יוכל לא  וחסרון  לתקון  יוכל לא מעוות"מעוות שהוא  מה כלומר .

יוכל  לא השמש, תחת חסר שהוא ומה ישר. שיהיה לתקון  האדם  יוכל לא השמש, תחת

אלהים , שעשה מה כל כי  שלם . לעשותו יד)האדם  ג , אין"(קהלת  וממנו להוסיף אין  עליו

סוד "לגרוע כפי הולך הכל כי מאומה. לאדם והבינה והשכל והחריצות הגבורה תועיל ולא .

כדרך בחכמה. קהלת  ראה זה וכל העליונה. י)החכמה יד, אלה "(הושע  ויבן  חכם  (ומבואר "מי

י') חלון ב' וראב בחדר ז ". המעשים ."ע כל ועיקרי  חפץ דברי לראות  בחכמה שחקר פירש ל
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ע"אע יועיל. שלא  בדבר האדם  שיתעסק רע  ענין שהוא ""פי  מלת כי  אומר ואני  "בחכמה כ.

ו  ההנהגה. בסוד השם חכמת רע"על בחרו ענין לא  אשר השמים  תחת  אדם  בני מנהגי על "

בם ואין  רעים  מנהגיהם כי השכיל בחכמה, שהכל ומאמין חכם שהיה ובעבור בחכמה.

וכמבואר: מועיל.

ב  חלון 

˙Ï‰˜)(טז-יח כל "א, על חכמה והוספתי הגדלתי הנה אני  לאמר לבי  עם  אני  ְָָדברתי 

ודעת חכמה לדעת  לבי ואתנה ודעת . חכמה הרבה ראה ולבי  ירושלים, על לפני  היה ְְָָָָאשר

יוסיף  דעת ויוסיף כעס רוב חכמה ברוב כי רוח. רעיון הוא זה שגם  ידעתי וׂשכלּות. ְְְִָָהוללת

""מכאוב  פירוש  חקיחכמה . הן כן . מתפרשים וארבעתן וציוריה. העליונה החכמה חקי  "ֵֵֻֻ

הי הכלל וכדברי  הנפש, חכמת והוא  האדם  מנהגי  שהן  ההנהגה "החכמה חכמת והן  ב.

הי הכלל וכדברי  ומישרים  משפט צדק הללו "העליונה הסתומות  המליצות הבן  ועתה ד.

אמר למעלה הפנימית! הכונה על יג )ועמוד בחכמה "(א, ולתור לדרוש לבי  את  ופה "ונתתי  .

" חכמה אמר לדעת  לבי שהכל "ואתנה ומצא  בחכמה ודרש  תר כבר ואם לזה? זה בין  מה .

" רק בקש לא למעלה ולמה עוד? לדעת רצה מה רע, וענין  רוח ורעות ולתור הבל "לדרוש

" שבקש אמר ועתה לדעת לדעתבחכמה. בקש  וגם חכמה. יז)" וׂשכלות"(א, ועוד "הוללות  ? ִ

" אמר למעלה רעלמה וענין רוח ורעות  ""הבל לבד אמר ופה רוח . שהוא רעיון אמר ולא  "

ופה  ומכאוב. כעס לו הרבה והחקירה הדרישה שרוב אמר לא למעלה ועוד רע? וענין  הבל

יח) וחתומים .(א, סתומים  הלול הכתובים שלשת ובאמת ומכאוב? כעס שמצא  אמר

¯Ó‡ÈÂ ז "ראב ""ע  הוללותל עיקר לדעת  לבי נתתי והוספתי , החכמות  שלמדתי  אחר

אע ההוללות . הפך שהוא  השכלות השכלות"ועיקר לדעת  בקש  כאשר כי הבל. רעיון  שזה פ

ישמח  ולא ומכאוב כעס  לו יהיה תמיד חכמתו, ברוב העולם דברי  המכיר המשכיל כי ראה

לא  וגם יעופף, כעוף בעושר ולא אחריו. או בחייו למות שאחריתם  דעתו בעבור בבנים

עיניו  שתי  בין נתון  והמות האיד. ביום  יושיע  ולא ז "יועיל דבריו כאן עד תמוהים .". והם  ל

לחכמה  צורך ואין  הבל. שהכל יודע  כי העולם  דברי על ישתומם לא הדעת  ואיש החכם  כי

ז  הרב באר לא כי ידענו. אדם וכל העולם , תהפוכות להכיר ""רבה רק הוללותל ודעת 

""וׂשכלּות הכתוב תחלת  באר ולא חכמה , שכלות"לדעת  כי  הוללות. מן  הפך שכלות  אין  גם . ְְִ

ובינה, שכל ולא  שטות  הוא)היא בשי(ואם  כתוב שהוא] במסרה "[למרות  עליו נמסר הנה ן .

בסמ  ּסכלות  כמו רש"שהוא גם פירוש:"ך צריך והענין שטות . לשון  פתרו זל י 

Ú„שאין שיסדנו התשיעי הכלל דברי על נשען ענינם  הנזכרים, הכתובים  שלשת  כי

זולתי המדעי , המופת מדרך נשגב אמת  בדרך נודעת  ואיננה הדעת. מופתי  החכמה על

כמו  וחתום סתום סודה אדם לבני אבל הארץ. כל אדון  עולם אלהי  הוא  ית', למאצילה

יב)שאמר כח, תמצא "(איוב מאין  המענהוהחכמה והיה וגו', כג )" דרכה "(כח, הבין  אלהים 

מקומה  את ידע  ב "והוא המתואר כל ולכן הןחכמה ". ברור, במופת לדעתו בידינו אין  "
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והאזהרות לעשותן  אדם  לבני שצוה העליונים  האלהיים החקים  והן הנפש, ֻחכמת

ב  השם מנהיג שבה העליונה ההנהגה חכמת  הן  מהן , שבארנו "שהזהירנו וכמו עולמו, את ה

הראשון  בבית  א')ברחבה חלון ח' במופתים(חדר החכמה דרכי להוכיח לנו אפשר היה ואילו .

לנו  שהורשה וכדרך ּסכלות, ואיזו חכמה דרך איזו המופת  בכח מנצחים  והיינו ברורים ,

לנצח  לנו נקל היה אזי  הלמודיות , מופתי  כמו אחד דרך רק בהן  שאין  הבינה בדרכי  לעשות

ה  וכן חילם . על הבוטחים  הכסילים  ואת  ומוסר, חכמה בוזי האוילים  בעיניהם"את  חכמים 

פניהם נגד הריב והנבונים אנשי המכריחים המופתים  באמצעות קלון  פניהם ולמלאת  "

על  מופתים בידינו שאין  בעבור אבל כדרבונות. החכמים  ושדברי נחלו, שקר כי להודות

האמונה  היא  החכמה יסוד לכן תדע , מה משאול ועמוקה לחכמה קץ אין כי אלה כל

הכ  בכלל וכמבואר והנה "והיראה. האמת. על לחלוק ולכסילים  לאוילים  מקום ונשאר ה.

על  המופתים למצוא  ולטרוח לעמול לחכם  אין  הדעת, מופתי החכמה על שאין בעבור

ימצא  לא  יעמול אשר בכל כי הּסכלות . ודרכי  החכמה דרכי  בין במופתים ולהבדיל החכמה,

דרכיה, על יקרים טעמים ולתת  החכמה. בעניני  טוב שכל להשכיל מגמתו ישים ורק דבר.

אלהיו  ה' על ישען הדברים ובעיקרי הטובים. ובמוסריו במשליו האדם לב אל עניניה ולקרב

למעלה בארנו וכבר באמת . בו א')ויבטח חלון ג' ההביל (חדר שקהלת  לומר שחלילה .

" המתואר שכל "חכמה החכמה. לשון זה על יפול ולא ונשגב, טוב ענין  הוא  וכל "הבל " .

" מליצת  החכמה על להניח שאין  רעשכן שבארנו ענין  וכמו רעה. ולא טובה החכמה כי "

הראשון  ז')בבית חלון ב' .(חדר

ÏÚÂ בחכמה ולתור לדרוש  לבו שנתן באר תחלה כי  המליצות. נשענים הללו היסודות

מהלכי בכל ותר ודרש שחקר א ' בחלון  שבארנו וכמו השמים. תחת  נעשה אשר כל על

ענין השמים תחת אדם  בני  מעשה בכל היש בשכלו לראות  לנפשו, נודעים  שהיו החכמה

ורעות הבל הכל השמש  תחת  הנעשה שכל לו ונתברר החכמה. כפי בו לאחוז ראוי טוב

שאמר וכמו אדם. שהוא במה יתרון  לו  אין  הדברים  באלה ושהעוסק ג )רוח . א, מה "(קהלת

השמש תחת שיעמול וגו' לאדם  כן"יתרון  ועל מעשים . ובכשרון בחכמה אם כי  טוב ואין  .

והחקירה  הדרישה והנה היתרון. לבד לו החכמה, כפי  עניניו בכל השמש  תחת  העוסק

ולהצעות להקדמות לו ׂשם היסודות ואלו שבנפשו. החכמה יסודות פי  על היו ָשהזכיר,

הצעות פי  על והחוקרים המשכילים  אמונה ואנשי התורה מקבלי כדרך ומחקריו, מדרשיו

ואע מרבם. ושקבלו שלמדו המופת"החכמה בא  שלא הנה 353פ הללו, ההצעות  אמתת  על

שלמה  עשה וכן הגבורה. מפי למשה עד קבלה דברי  שהן [ב]עבור במופת , לאמתם  צורך אין

אמר זה ועל באמונה. שקבל החכמה יסודות  כפי ודרש  חקר השמועות מבעלי (א,שהיה

בירושלים"יב) ישראל על מלך הייתי קהלת בי"אני  בחר אשר מלך הנני כי  דע כלומר .

תצא  משם  אשר בירושלים  ומושבי  העליונה, החכמה חקי מקבלי ישראל על ומלכתי ֵֻהשם .

ההוכחה 353.
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אמר כן ועל אמונה. אנשי  החכמים מ ּכת  שאני מזה ותדע ה'. ודבר יג )תורה את"(א, ונתתי  ִַ

השמים תחת  נעשה אשר כל על בחכמה ולתור לדרוש  ""לבי  ומלת והבינה,לבי. השכל על "

הכ  בכלל השמים"כמבואר תחת הנעשה כל על הרחבים  ובבינתו בשכלו וחקר דרש  כי  א.

החכמה  יסודות  על בנויה כלומר בחכמה, הדרישה והיתה בם . יש יתרון  מה לראות 

הוא  השמים  תחת  אשר ׁשּכל בשכלו שמצא והודיע  מאד. בעיניו ונאמנין בלבו ֶָשהצטיירו

ודבק  הטוב מן  נוטה החכמה, ומסכל ובמחמדיו העולם בקניני שהדבק אדם. לבני  רע  ענין 

העמל  וכן עובר. כצל והכל הדברים , אלו בכל ממש  אין  כי הבל, עניניהן כל וגם  ברע.

" כלומר רוח. רעיון  הוא בעניניהן  רוח והיגיעה ומתפשט רעות  מאליו העולה האדם "

ענינים ומדמה לרוחו בדמיונות  מעצור לשום החכם  צריך כי יצילו. ולא יועילו לא  זרים 

למעלה שבארנו וכמו רוח, רעיון לידי  יבוא שלא החכמה פי  ח')על חלון ד' בפסוק (חדר

יא) כט, כסיל "(משלי יוציא רוחו ודרש"כל כשחקר בבינתו שמצא מה קהלת  שהודיע ואחר .

ההקדמות לאלה כבוד הנותנים אמונה בעלי  לחכמים  טוב מדרש שהוא  החכמה, פי  על

" זה כל יועיל ולא עליהן , בנוי בעיניהםשהמדרש  בוזילחכמים  שהן  ולאוילים  ולכסילים "

יערו  ואם הדרוש . יסודות  על ויחלקו עליו.354החכמה הבנוי השכל בנין  יעמוד לא  יסודותיו

ט)וכדרך כג , מלי "(משלי לשכל יבוז כי  תדבר, אל כסיל ""באזני בספר ויתבאר גנים. "מעין  ִֶ

החכמה. יסודות על בנויין שהן  בעבור חכמים של מליהם  ׂשכל יבוז ֵֶשהכסיל

ÔÎÏשההקדמות לעיניהם ולברר החכמה, מן לנלוזים גם  להועיל שרצה קהלת הודיע

באי כל שיודו עד מכריחים, במופתים ונאמנים  ישרים ומחקריו, מדרשו עליהן  בונה שהוא

אמר זה ועל אמת. שדבריו טז)עולם  הגדלתי"(א, הנה אני לאמר, לבי עם  אני  דברתי

ירושלים על לפני  היה אשר כל על חכמה שהיה "והוספתי לבי  עם  לדבר הרחבתי  פירוש  .

כ  ובבינה בשכל הים"רחב שפת  על אשר חקי355."חול והוספתי  הגדלתי  הנה ֵֻואמרתי

מכל  חכם והנני ירושלים . החכמה בעיר לפני שהיו הגדולים החכמים  מכל יותר החכמה

תורות השתי בדברי  הרבים בשמועות הן משפטי356אדם , וכל ההלכות כל לי  שנודעים

הראשון  בבית  כמבואר למלכים, הנמסרים הנפלאים החכמה בדרכי וכן ח'החכמה, (חדר

ז') אמר חלון אלה שתי  ועל בחכמה. כולם  שהן עולמו בהן מנהיג שהוא ה' בדרכי וכן  .

חכמה " והוספתי  מכל "הגדלתי  נפלאתי עוד הנה שבלבי, הרבות השמועות מאסף ומלבד .

וחקרתי שדרשתי בשכל והדרושים החקירות בעניני עודנם , חיים  ואשר שקדמוני החכמים 

" "חכמה בעניני  ועניני  זה "דעת" ועל בחכמה. ולתור לדרוש לבו שנתן למעלה שאמר וכמו .

" ודעתאמר חכמה הרבה ראה ""ולבי  ומלת  במלתראה . הכלולים והבינה השכל ראיית  על "

הרבים החכמה שמועות  מאסף בידי שעלו אחר בלבו ואמר למעלה. שבארנו כמו ולבי,

למצוא  אוכל אולי  להפלא . עד ובינה שכל בי  נטוע  וגם ממני . נעלם דבר אין  והנפלאים ,

בה"354. היסוד עד ערו "ערו  כמו  היסודות, לעקור וחפירה עירוי ז)לשון קלז, (תהלים 

ט355. ה, מלכים -א

פה 356. שבעל  ותורה שבכתב תורה
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ואיזו  חכמה מהן  איזו דרכים, שני כל בין  חותך במופת לברר החכמה? דרכי על המופתים 

החכמה  דרכי יושר על שיודו עולם  באי לכל אכריח כן  ידי  שעל וּסכלות, הוללות  מהן 

כ  בכלל בארנו וכבר וההוללות? הּסכלות דרכי  ""וקלקול שמלת  הדברים"דעתח על נופל ,

אמר זה ועל במופתים . יז)הנודעים  וׂשכלּות"(א, הוללות ודעת  חכמה לדעת  לבי  ."ואתנה ְְִ

" לדעת  ובינתי  שכלי  לבי, נתתי  אז לדעת"חכמה כלומר וכן חכמה. מהו ברור במופת  לידע  ,

" מהו ברור וׂשכלּותבמופת על "הוללות מופתים  למצוא לאדם אפשר שאי אמרנו והנה . ְְִ

ב  להשם  זולתי נודעת  איננה כי  משלמה. פעמים  אלף יחכם  ולוא ספרי"החכמה, וכעדות  ה.

כג )הנבואה כח, מקומה "(איוב את  ידע  והוא  דרכה הבין שהעיד "אלהים  עצמו הדבר והוא  .

ג  באמרו"עליו קהלת יז)כ רוח "(א, רעיון  הוא  זה שגם  כחי"ידעתי  בכל התאמצתי כלומר .

דבר. מצאתי  ולא  החכמה בסולם מעלה מעלה ועליתי  דרשתי  חקרתי הדבר, על לעמוד

נעשה  אשר שכל שמצאתי כמו רוח. רעיון זה שגם  עתה לי  נודע  כלומר ידעתי , זאת  אבל

כנ  רוח  רעות הוא  השמים על "תחת המופתים למצוא בלבי שדמיתי הזה הדבר כן ל.

מחשבות לחשוב בקרבי  רוחי ׂשגבה רוחי ברעיון אם  כי  זה על שאלתי בחכמה לא  ְָָהחכמה.

החכמה. סוד על לעמוד לאדם  אפשר אי  כי הנמנעות . מסוג שהן  כאלו ונפלאות  רחוקות 

המופת , דרך ממנו יתעלם  יותר לדבר, ודבר לשמועה שמועה ויקרב חכמה שירבה ַַויותר

דרכי ובסוד החכמה, חקי בסוד ותמיהות  שאלות תרבינה ותמיד לחכמה. קץ אין  ֵֻכי

הטענות משא  מעליו להקל חשב אשר ותחת יבין . ולא  ידע  ולא העליונה, ההנהגה

אמר זה ועל התמהון. יותר עליו תכבד המופתים , מציאת  יח)באמצעות חכמה "(א, ברוב כי 

כעס  למעלה"רוב כי המליצה! יושר על והתבונן  עמוד ד'). חלון ג' פסוק (חדר פירוש בארנו

ז-ט) ז , לכעוס "(קהלת  ברוחך תבהל אל וגו' חכם  יהולל העשק התמיהותכי על שמוסב וגו'. " ֹ

ב  השם  בדרכי  האדם  תבלבלהו."שיתמה הנפש כעס  זה, כל בראותו שהכסיל שם  ואמרנו ה.

" פה, קהלת אמר זה וכדמות לרוחו. מעצר ואין גבוה שרוחו רוב בעבור חכמה ברב כי

יכעס "כעס  יותר לבבו, תמהון  מעליו להקל סודה להבין  חכמה האדם שירבה יותר כלומר .

" המים, יגברו כי החכמה. ים בנבכי  נבוך וילך והשאלות התמיהות ירבו כי נחל ויתבלבל.

לעבור  יוכל "357"לא וכן דעת. הנשגבות"יוסף דעת  בעניני  וחוקר ודוחה המוסיף כלומר ,

ויגון מכאבות  יוסיף אלא  מאומה יועיל לא  הדברים, עיקרי על כן ידי  על לעמוד והעמוקות

ממנו. ומסתתרים  מתעלמים שהענינים  בראותו בלבבו,

‰˙ÚÂכי ומכאוב. כעס  לו הרבה והחקירה שהדרישה למעלה הזכיר שלא  הדבר נכון 

לעשותו. האדם  ביד וזה באמונה, שקבל החכמה הקדמות כפי השכל חקירות  על דּבר ִֵשם 

וכענין עינים. מאירות  לב משמחות כאלו א)וחקירות יג, התבונן"(חגיגה  שהורשית  ."במה

כעס  שמצא אמר ויפה האדם. מבינת  הנשגבים דברים ולמצוא  להשיג  שרצה דבר ופה

" אמר למעלה בחכמה ומכאוב. ולתור הקדמות"לדרוש כפי  השכל דרישת על שדבר לפי .

" אמר המופתים המצאת על דבר ופה חכמה החכמה. ""לדעת הזכיר לא למעלה הוללות.

ה 357. מז, יחזקאל  ע "פ מליצה
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הוללותוּסכלות כאלו בדרושים יתערבו ולא  החכמה, כפי  החקירה על לבד דבר כי  "

" דרך איזו המופת המצא על דבר ופה ""חכמה וּסכלות . דרך ואיזו והוללות, הוצרך "ּסכלות ,

" שהוא  אמר למעלה הקצוות . שתי  רוח להזכיר ורעות הבל. רע. על "ענין שדבר לפי  ,

ופה  וכמבואר. רוח ורעיון  והבלים  רבות רעות בהם  שנמצאים השמש תחת אשר הדברים 

" מהו המופת המצאת על "חכמה דבר ומהו רע ,"ּסכלות" וענין  הבל שהוא לומר וחלילה .

ב  השם  שהוא במופת הכל היודע וברוך מחכמה. יקר אין שהוא "כי  לבד הזכיר ולכן  ה.

רוח " כל "רעיון על המופת למצוא  הזאת  המדרגה לרום  לעלות בדעתו שמדמה מי כלומר ,

בדבר, עד שאני לפי  כזב. ודמיון רוח  רעיון  אם  כי  מדבר, הוא  חכמה ברוח לא ֵאלה.

שאר  מדעת  ורמו שנשגבו שכן  כל ממני , נשגבו ואם  האדם. מדעת  נשגבות  הללו שהידיעות

לנפשך: מרגוע  ותמצא בדברינו חקור ממני . הקטנים החכמים 

ג  חלון

˙Ï‰˜)( ג עד "ב, בּסכלות ולאחוז ּבחכמה נוהג  ולבי בשרי את ביין  למשוך  בלבי  ְַָָתרתי 

חייהם ימי  מספר השמים תחת יעשו אשר האדם לבני  טוב זה אי אראה פירוש"אשר .

היבחכמה " הכלל וכדברי  הצדק במנהגי נתברר "" שלא  שהזכיר אחר הכתובים . פתרון וזה ב.

אל  נטה ומכאוב, כעס  הוסיף עליהן  בחקירותיו אבל ברורים, במופתים והדעת החכמה לו

חכמת על להשען  אלא החכמה בדרכי  ולהשכיל לחשוב כלל לב שים  לבלתי  השני קצה

ב  בשמחת"השם  הנשאר הזמן ולבלות בעתם, החקים  ולעשות הפקח  על הנשען ּכע ּור ְִֵֻה

אמר זה וכנגד ה'. לו נתן  אשר הטוב ובכל ובמשתה במאכל א)הגוף בלבי"(ב, אני אמרתי

בטוב  וראה בשמחה אנסכה נא  ואמר"לכה הבל "(שם). הוא  גם  אע"והנה כלומר שאיננו ". פי 

לקנינים מתאוה שאינו לפי  רוח , רעיון איננו וגם  השם , חכמת על במנהגיו נשען כי  רע, ענין 

בקרבו  עצור רוחו והנה חומד, ולא  גוזל ולא גונב ואינו ובנכסיו בחלקו שמח כי  ישיג , שלא

עושים גם רוח, רועים  שהן הראשון  בחלון  שנזכרו המנהגים מבעל נבדל ובזה החכמה. כפי

וכנגד  יתרון . בו ואין הוא  הבל העולם שמחת  זאת שבכל ואמר ותאותם. חפצם להשיג  רע

ב)זה מהולל "(ב, אמרתי  הרי"לשחוק שחוק, לכלל לבוא העולם  בהבלי  ארבה אם כלומר .

שאני בעבור יתרון  אין  בו גם  שחוק, בלי לבד אשמח  ואם לאלהים . וחטאתי הוללות  זה

זה וכנגד החכם. מפעולת ההיא בעת  ב)נעדר עושה?"(ב, זו מה אני"ולשמחה מה כלומר .

זו? בשמחה מתקן

‡·Âלהיות בלבו ותר בתווך. ללכת  בחר טובות  לא  הקצוות  שתי  שבראותו והודיע  עתה

" המנהגים, בכל בשרו נוהג  את ביין ""למשוך כמו וזה בטוב . וראה בשמחה גם"אנסכה ,

" לבו בחכמה להיות  ומשכיל "נוהג בחכמה, מעשה בכל נוהג הלב, שכל מוסר על וזה .

" הזכיר ולכן החכמה. וחידות ומליצה משל חכמים , בדברי ומבין  כמו "ולביבדרכיה .

" מלת שבהיות  על לב שבארנו יורה לחכמה סמוך "" וגם נפלאה. בּסכלותסגולה ,"לאחז

יראה  אשר עד השמש . תחת  שהן  בדברים וההתעסקות  ההון וקבוץ הקנינים רדיפת על וזה



השני  הבית  - נעול גן 474

אדם" לבני טוב זה בּסכלות ,"אי  או בחכמה לנהוג אדם  לבני  ראוי  אם מסופק להיותו לא  .

ג  צריך שהאדם  מצא  כאשר אבל רע. ענין  הוא לבדן הּסכלות  שמנהגי  החליט  כבר כ "כי 

תחת בה יתעסקו אשר אדם לבני טובה מהן  איזה להבחין  רצה העולם , בדברי  להתעסק

בני בתענוגות  או ההון , בקבוץ אם  משל דרך על חייהם . ימי  מספר החכמה עם  השמים 

ואמר הכל, שנסה הזכיר ולכן בזה. וכיוצא  מעשה וחכמת הבנינים  בדברי  או ד-ח)אדם , (ב,

לי" עשיתי  וגו' ופרדסים  גנות לי עשיתי  כרמים . לי נטעתי בתים  לי  בניתי מעשי , הגדלתי 

וזהב  כסף גם  לי  כנסתי וגו' וצאן בקר מקנה גם וגו' ושפחות עבדים  קניתי  וגו' מים  ברכות

ושדות שדה אדם בני  ותענוגות  וׁשרֹות  ׁשרים לי  עשיתי  והמדינות . מלכים והנה "וסגולת  . ָָ

ואמר השמים . תחת  להתעסק האדם  שיוכל מה כל ט)פרט  שהיה "(ב, מכל והוספתי וגדלתי 

לי עמדה חכמתי אף בירושלים , בהן"לפני להתעסק והוספתי  מעשי  גדלתי כי אף כלומר . ְִָָ

גם כי  בחכמה. נוהג  מהיות  המנהגים  אלה הטוני  לא בירושלים , לפני שהיה מה מכל יותר

לי" עמדה בחכמה,חכמתי משכיל מעשים, ובכשרון בצדק בחכמה הכל נוהג  לבי  והיה "

העולם , במעשי  בהתעסקי  וצער יגון החכמה לי סבבה לא וכן בזה. וכיוצא  בחכמה מבין

י)כי  עמלי"(ב, מכל שמח לבי  כי שמחה מכל לבי  את מנעתי החכם"לא  לבי  גם כלומר .

עמלו  שהיה מופת וזה השמש. תחת  שעמלתי מה בכל רוח  וקורת  שמחה מוצא היה והנבון 

החכם שירויח  מה עיקר וזה העליונה. החכמה לדרכי סותר שאינו נכונה ובדרך בצדק

וכן בעמלו. לו שיש לבבו שמחת  ורק רוח , ורעות  הבל השמש תחת  אשר כל כי בעמלו,

י)אמר עמלי"(ב, מכל חלקי היה אמר"וזה שהתעסק, מה מכל לדבר השלים  וכאשר (ב,.

רוח "יא) ורעות הבל הכל והנה לעשות , שעמלתי  ובעמל ידי, שעשו מעשי בכל אני ַופניתי

השמש תחת יתרון  הבל "ואין  השמש  תחת אשר שכל עד אנכי  כי ראו! אתם הדֹור, כלומר .ֵ

בכל  אין  מעמלו, האדם חלק לבדה שהיא  השמחה, מהם  בהחסר כי  לאדם . יתרון  בהם  ואין

ולשוא. ולבהלה לריק יעמול בעמלו שמח שאיננו מי ולכן כלל. יתרון ושעמל שעשה מה

שיתבאר: וכמו

ד  חלון

˙Ï‰˜)(יב אחרי"ב, שיבא  האדם  מה כי  וּסכלות  והוללות  חכמה לראות  אני ְָָופניתי 

עשוהו  כבר אשר את ""המלך פירוש  הי"חכמה . הכלל וכדברי  ומנהגיה. החכמה דרכי ב.",

" אמר למעלה כי  הזאת ! המליצה וּסכלותוהבן  הוללות ודעת  חכמה אמר "לדעת  ופה .

וּסכלות" והוללות חכמה חכמה "לראות לראות שפנה אחרת  פעם זה הזכיר למה ועוד, .

הראב  ויאמר מאד. סתום המקרא  וסוף וּסכלות ? ז "והוללות ""ע בחכמה ל התעסקתי אני

וקנות הבנין  הוא וּסכלות  וישתגע . יתהולל ממנו שהמשתכר בעבור היין. שהוא ובהוללות

לבוא  באדם  תהיה יכולת  מה כלומר ותדעהו?'. אדם 'מה הכתוב כענין  האדם' 'ומה ההון.

'העושים' מלת  ויחסר אחרים . עשוהו כבר שיעשה מה וכל המלך? ע"אחרי  תקן". ולא כ.

" אמר כבר זה לפני  כי  דבר, שעמלתיבפרושו ובעמל ידי שעשו מעשי בכל אני ."ופניתי 

" לומר שני פעם שב ולמה והּסכלות . ההוללות והוללותוהוא  חכמה לראות  אני ופניתי
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תתוארנה "וּסכלות ולא  בחכמה. נוהג  לבו כי  ממש, וּסכלות  הוללות עשה לא  שלמה גם  ?

מדבריו. התבאר לא המקרא סוף גם וּסכלות . הוללות בערכו מעשיו

Ï·‡,הבל שהכל וראה עמלו ואל מעשהו אל שפנה ּכׁשסּפר הוא . כך הדברים  ְִֵֶשרש

ג  שפנה ""הודיע ומלת  וּסכלות. והוללות  חכמה לראות  כמבואר לראותכ השכל מראה על "

ההוללות ולדעת החכמה, לדעת האדם  ביכלת שאין לו שהתברר אחרי  כי  א'. בחלון 

המבין השם  על הדברים בעיקרי  נשען היה ב', בחלון  כמבואר קצובים במופתים ובּסכלות 

" מקומה. והיודע  יחיה דרכה באמונתו בעל 358."וצדיק הבלתי  החכמה השם  שעם  יודע כי

הנפש חקי  וכן החכמה. במשפט דרכיו וכל בחכמה. הכל וחקק וישר צדיק והוא  ֵֻתכלית.

ולהבדיל  החכמה, בדרכי טוב שכל להשכיל רק לחכם-לב נשאר ולא בחכמה. הכל שצונו,

חכמה  לראות שפנה אמר זה ועל ובּסכלות . בהוללות ההנהגה ובין  בחכמה ההנהגה בין 

ב  הנוהג מן בחכמה לנוהג  שיש  והיתרון  ההבדל ולהבין  וּסכלות ולהודיעוהוללות  ּסכלות .

למצוא  עוד חש  שלא ואמר לשמש. ממעל שהיא  החכמה ושכר הצדק תכלית אדם  לבני 

שיבא  האדם  מה כי  הדעת . במופתי  הּסכלות  ובין החכמה בין  ולהבדיל החכמה על מופתים 

העליון המלך אחרי לבוא  כחו ומה האדם מה כלומר עשוהו? כבר אשר את המלך אחר

במופתים לדעתם ומצותיו גזרותיו אחר לחפש  תכלית , בעל הבלתי  בחכמה הכל החוקק

ב  השם  ורוממות  שפלותו, בהביטו יכלם  הלא ונכונים . ישרים  הכל."שהן  אדון  שהוא ה

משלי  בספר שאמר כדרך וכחקו, כמאמרו והתחתונים העליונים עשו כב)וכבר ח, יי'"(משלי ֻ

דרכו  ראשית  חכמת"קנני  חקי כפי נתכנו בהם  אשר וכל והארץ שהשמים  שם והזכיר .ֵֻ

עליו  מלך, בגזרת  הכל הנפשות, הנהגת לענין  השם מן  האצולה התורה חכמת וכן  השם .

וּסכלות , והוללות בחכמה ולהשכיל לראות  לבד הסתפק ולכן לגרוע. אין וממנו להוסיף אין

על  לחכם  שיש  היתרון יודע  ואם  בּסכלות . הנוהג ובין  בחכמה הנוהג  בין ההבדל למצוא 

בה: ויאחזו האדם  נפש על החכמה חקי יכּבדּו לא ְְִֵֻהכסיל,

ה חלון 

˙Ï‰˜)( יג החשך "ב, מן  האור כיתרון הּסכלות  מן לחכמה יתרון  שיש  אני  ."וראיתי ְַָָ

" הי"לחכמה פירוש  הכלל וכדברי  והצדק החכמה למנהגי והיתרון", ההבדל שמצא והודיע  ב.

הראב  ופירוש  החשך. מן  האור ליתרון  דומה שיתרונה ואמר הּסכלות  על לחכמה ע"שיש

""ז  מתכונתו,ל על דבר כל ויעמיד והרחוקים, הקרובים  ויראה הצורות, האור שיבדיל כמו

החכמה  דרך עכן  עקשים"" הּסכלות  ודרכי  ומישרים, צדק החכמה משפטי כלומר כ.

ותעמיד  השקר ובין האמת בין ותבדיל הישר, בדרך האדם  את  תורה החכמה ֶופתלתולים .

ואע להפך. והּסכלות  מתכונתן , על היתרון"מנהגיו ממנו נודע  לא הנה אמת , זה דבר כי פי 

נכונים דרכיו כי ויאמין  החכמה, חקי נגד דברים  ירבה הסכל דנין . אנו זה על כי  ֵֻהעצמי ,

ד 358. ב, חבקוק 
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הנטוע לטבע מנגדים שהן  בעבור החכמה חקי על ילעיג והלץ תאותו. כפי שהולך ֵֻבעבור

השמים תחת הנמצאים כל שכח  ידוע  כי  זה. בכתוב יש עמוקה חכמה כי יראה ולכן  ֵֶָֹבנפש .

בכל  העמדה הנותנים הם  פרי , ועץ ודשא  עשב המצמיחים הם  השמים , במאורות  ֲַָָתלויין 

הוא  הגדול והפועל השפל. בעולם דבר יעמוד לא המאורות שפעת  ולולי חיים , הבעלי 

בשפעו. קשורים  וכולם  הנמצאים  כל מחמם  באורו כי  התורה359השמש , (דבריםכמאמר

יד) שמש"לג , תבואות כמו"וממגד הירח . מן שופעים מהם רבים וכן גרש"(שם). וממגד

לאיוב"ירחים שאמר וכמו הגדול, והצבא  הכוכבים  כח מקבלים מהם ורבים לח). לג , (איוב

בארץ " משטרו תשים אם שמים , חקֹות  יתקיימו "הידעת  לא האור לולי  דבר, של כללו . ֻ

חשך  הכל אור, אין ואם האור. בעלי  הם  כי  אור, אין  וכוכבים  וירח שמש  אין ואם השפלים.

החכמה  באור קשורות והיותן  הנפשות העמדת זה ודוגמת  בשפלים. החבילה ותתפרד

שנאמר  כמו יחיה. נפשו ואת  ה', כבוד עליו יזרח  השם  חכמת  בדרכי ההולך כי  ְֶַהעליונה.

ה )בתורה יח, בהם"(ויקרא וחי  האדם אותם  יעשה ז אשר אונקלוס  שתרגם וכמו וכן"" ל.

כי הּסכלות ולהיפך והיושר. הצדק במעשה תלויין  הנפש שחיי הנביאים , ספרי בכל תמצא

אמר זה וכנגד נפשו. תמות  ובכסל ברשע ההולך ולכן החשך. אל יג )תדמה ב, שיתרון(קהלת ֶ

החשך  על לאור יתרון  שיש  כמו כלומר החשך. מן  האור כיתרון הוא  הּסכלות , מן החכמה

ממעל  אשר בדברים הּסכלות על לחכמה יתרון  יש כן השמש , תחת אשר הדברים  בכל

נשמת והנה נתנה. אשר האלהים אל תשוב האדם  רוח  כי אדם, בני  נפשות והן לשמש

תאמר  כאילו השמש. תחת  אשר בדברים קשורים הגוף וחיי  לגוף, חיים  שופעת  האדם 

הללו  והחיים  ומאוריהם . השמים  בתנועת תלוי והכל אויר. ולשאוף ולשתות  לאכול שצריך

בדברים התחברים  בעבור הט', בחלון שיתבאר כמו הבל. חיי שלמה בדברי  מתוארים

הבהמה, עם  האדם שוה ובזה הבל. שכולם השמש  יט)שתחת ג , מות"(קהלת כן  זה כמות

ע"זה  זולתי  החכמה, אל צורך הללו לחיים  ואין  ב ". השם השגחת  כי"י בטבע . לא  אבל ה,

מלבד  ואולם בם. ישיש גם ׂשב גם בריאים, ואוילים  וכסילים  ברעתם, מאריכים  רשעים  ָיש 

הקשורים החיים  הן  ואלו לעד' העומדת האדם  לנשמת  אחרים  חיים יש לגוף, אשר הבל חיי

תחי חיה בצדק נוהגת החכמה, בעלת הנפש  בהיות  כי החכמה. דומה עם החכמה כי  ה. ֹ

מקיים העליונה החכמה אור וכן התחתון. בעולם  הנמצא כל בשפעו המקיים השמש לאור

וכמבואר  הללו, בחיים קשורה אינה הסכלה והנפש  הטהורות. והצורות  הנפשות  כל

ואמר וסמך יד)למעלה. ב, הולך "(קהלת  בחשך והכסיל בראשו עיניו ופרשנוהו "החכם ,

תשמח  נשמתו אור כי הזה, בעולם  גם  ושמחה ודעת חכמה החכם בנפש והנה למעלה.

לגוף  שיקרו במקרים  ואולם החכמה. אור נגה עליו שאין  בעבור בחשך, הולך והכסיל לבו.

וכמ  הכסיל. כמקרה לחכם לפעמים יקרה הזה, יד)ש"בעולם  ח, מגיע"(שם אשר צדיקים יש

הרשעים כמעשה הנפש"אליהם  בצאת אבל האדם. מדעת ונשגבים עמוקים  השם  דרכי  כי .

שכל 359. חמצן , לייצר בצמחים  כח הומצא השמש  אור  קרני מפני  רבינו . דברי על  הוסיף  החדיש  המדע 
נושמים . החיים  ובעלי  אדם בני הבריות,
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זה  וכנגד חשך. למקום  תלך הכסיל ונפש צדקו. לפניו והלך באור, החכם  נפש  אז הגוף, מן 

טז) ב, הכסיל?"(שם עם  החכם ימות  ואיך וגו' לעולם הכסיל עם לחכם זכרון  אין  וכבר כי  "

לנפשך: מרגוע  ותמצא וחקור ובחון אחד. אל אחד קרב ואתה למעלה. ֵַבארנוהו

ו חלון 

˙Ï‰˜)(כא יתננו "ב, בו עמל שלא  ולאדם ובכשרון , ובדעת ּבחכמה שעמלו אדם  יש ְְָָכי 

רבה  ורעה הבל זה גם ושדרך "חלקו. הבל, השמש תחת הנעשה שכל שהזכיר אחר פירוש , .

אמר חשך, והּסכלות  אור, יז)החכמה המעשה "(ב, עלי רע כי  החיים את אני  ושנאתי

רוח  ורעות  הבל הכל כי השמש תחת בהבלי"שנעשה הדבקים  הכסילים שנאתי  כלומר .

עוד  ואמר עמלם . בכל להם  יתרון שאין אני יודע כי  שעושים, המעשה עלי  רע כי  העולם .

יח) השמש"(ב, תחת עמל שאני עמלי  כל את  אני בבנינים"ושנאתי שעמלתי מה גם  כלומר .

ואע למעלה. מהן שספר והחפצים, הסגולות ובקבוצת  בחכמה,"ובנטיעות נוהג  שלבי פי

והוא  אחר, מטעם  לי צר הנה עמלי, מכל שמח  לבי  יח)וגם  שיהיה "(ב, לאדם  שאניחנו

לאור "אחרי המנוחה אל לכתך אחרי שיהיה מי  יקחנו זה? על לחוש  לך מה תאמר ואל .ֵ

אמר  זה ועל סכל. איש  שיירשנו אנכי  דואג  כי כן , לא  החיים . יט)באור החכם"(ב, יודע  ומי 

הבל  זה גם  השמש, תחת  ושחכמתי  שעמלתי  עמלי בכל וישלט סכל? או אם"יהיה כלומר .

ואמר ג'. בחדר שבארנו וכמו להבל. יגעתי  סכל כ)יירשני  לבי"(ב, את  ליאש  אני וסבותי 

השמש תחת שעמלתי  העמל כל ולמאס "על לבי את  ליאש זו במחשבה סבה הייתי כלומר .

ואמר השמש . תחת  שעמלתי עמלי כא)בכל ובכשרון"(ב, ובדעת בחכמה שעמלו אדם  יש כי 

חלקו  יתננו בו עמל שלא השמש"ולאדם תחת  שעמל החכם , שיעזוב רבה, רעה זו כלומר .

יתרון לו אין שעמל וזה בו. עמל שלא לאדם חלק עמלו את  ובכשרון, בדעת  בחכמה ונהג

שאמר כמו ומכאוב. כעס ימיו כל היו ורק כב-כג )בעמלו. עמלו "(ב, בכל לאדם  הוה מה כי

הבל  זה גם  וגו' ענינו וכעס  מכאובים  ימיו כל כי  השמש. תחת עמל שהוא לבו, וברעיון

שאין"הוא  לפי  הבל. זה הרי  בעמלו, שמח  לבו ואין  השמש  תחת  החכם  יעמול אם כלומר .

וראב  יירשנו. אחר ואיש  בעמלו, יתרון ז "לו ""ע פירוש  בדבריל שעמל בחכמה. שעמלו

אחריה  שרדף לבו תאות  אל והשיג חכמתו, ברוב ע"העולם הנחת". שאין אמרנו וכבר כ.

" ""חכמה שם  לפרש  תימה ויותר הישרה. ההנהגה חכמת על רק וכשרון, ובדעת "בחכמה

עליו: מוכיח הענין  וכל שפירשנו, כמו והאמת העולם. בדברי  הלב תאות השגת על

ז  חלון

˙Ï‰˜)(כו לאסוף "ב, ענין נתן  ולחוטא ושמחה, ודעת  חכמה נתן  לפניו שטוב לאדם ְָָכי 

רוח  ורעות הבל זה גם  האלהים לפני לטוב לתת  ""ולכנוס  פירוש החכמה "חכמה . ציורי  ,

הי הכלל וכדברי הוא "בלב ומכאוב כעס  ענינו בהיות השמש , תחת החכם שעמל אחר כי ב.

עמלו  שיניח  אף כי  ויגון . כעס  בלי  הלב בשמחת  עמלו בהיות מכל, שהטוב הודיע הבל.

הרבה, לעמול החכם  יוסיף לא ולכן  בעמלו. לו שהיה לבבו שמחת  הרויח  הנה אחריו, לבא 
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זה  כי  עבורו, מעיניו שנה לנדד או העמל, בעבור בעתו יינו ומ ׁשּתֹות  לחמו מאכֹול ְֲֵלשכוח

אמר זה ועל ובנחת . בשמחה יעמול ורק כד)הבל. וה "(ב, ושתה שיאכל באדם  טוב ראה אין

היא  האלהים מיד כי אני ראיתי  זה גם  בעמלו, טוב נפשו טובה "את יותר מדה אין  פירוש  .

נפשו  שתהיה סבה העמל אז כי לבב. בטוב וישתה ויאכל בשמחה כשיעמול רק חכם לאדם 

ומכאוב, כעס ירבה החכמה, לדעת  מדאי יותר וידחה יחקור אם כי  עליו. טובה החכמה

אחר  ילך העולם , בדברי  עתיו ויבלה כלל, בחכמה לבו ינהג  לא ואם ב'. בחלון  כמבואר

הבל  זה גם ובלילה ביום הרבה יעמול וגם הלב, בחכמת  ינהג  ואם ג'. בחלון כמבואר ההבל

בחכמה, נוהג  הלב להיות  מכל, הטוב ולכן זה. בחלון כמבואר ומכאוב, כעס עניניו כל כי

השמחה  כי בחכמה. יעזרהו עמלו ואז לבב ובטוב בשמחה השמש תחת מעט ויעמול

מי אבל השמחה. מן החכמה למחשבת  גדול יותר עזר ואין לבבו. ייטיב בעמלו שישמח 

שאמר  וכמו איש . דרכי ברצותו אלהים בחפץ זולתי  האדם. ברשות איננו כי  זה? לכל יזכה

כד) היא "(ב, אלהים  מיד להשיג "כי האדם יעמול מה על כי עליו. מורה הטוב השכל וגם  .

מזה. גדול הבל ואין  יקחנו, אחר ואיש ימות  כי  מהן? ישתמש ולא יעזרוהו שלא הענינים 

אמר זה כה )ועל ממני ?"(ב, חוץ יחוש  ומי  יאכל מי ולמהר "כי לאכול ראוי למי  כלומר .

כן ועל אחרים ? בעבור אעמול ולמה ומבלעדי? ממני  יותר עמל שאני מה בכל להשתמש 

[היא ] ואות  לו, אשר בכל ה' ברכת הנה בעמלו, ומשתמש בשמחה מעט עמל שהוא החכם 

אמר זה ועל ה'. בעיני  טוב הוא  כו)כי לפניו "(ב, שטוב לאדם  בעיני"כי טוב שהוא  כלומר ,

" ושמחה השם, ודעת חכמה בשמחה."נתן  גם ודעת בחכמה נוהג להיות  יעזרהו כלומר ,

ולולי וממכאובותיו. העולם מכעס  ונמנע  טהור בהיותו הלב י ׂשמחו והדעת החכמה ַכי

מוגבלות בלתי  האדם נפש  כחות  כי בעמלו. שמח  היה לא  ודעת , חכמה אלהים  אותו שחנן 

הדברים מן נפשו להעתיק זכה אם  אבל הטובה. מן  נפשו תשבע לא ותמיד בטבעיהן 

וכמבואר  בעמלו; ישמח  ואז רב ושבע נועם ימצא ובדעת , בחכמה ונדבק התחתונים 

הראשון  בבית ו')ברחבה חלון ג ' ובנפש(חדר הכל. השיג בשמחה שעמל הטוב והאיש  .

כי העמל. מכל יתרון לו ואין ובלילה ביום עמל והוא ולכנוס, לאסוף מנהג  נתן החוטא 

בהבלי זמנו הפסיד כי כמוהו. שאין רוח  ורעות  הבל וזה יירשנו, אלהים לפני  והטוב ימות,

בכל  השמש תחת  דבר לשנות האדם  יוכל לא גם עמלו. יקח  ואחר בחושך והלך ֵהעולם ,

החריצות ולכן שישיגהו. אלהים  חפץ לא  אם מאומה ישיג  ולא תחת360עמלו, וההשתדלות 

לפני לטוב לתת  הוא תאותו ישיג אם כי לריק, יעמול הסכל והנה הבל. הכל השמש

אמר זה ועל ישיגנו. לא אלהים , בו חפץ ולא לנפשו יבקשנה ואם  א)אלהים . ג, (קהלת 

השמים" תחת חפץ לכל ועת  זמן בחפץ "לכל והכל ולרעה, לטובה רבים עתים  והזכיר .

זה ועל יתרון . בלי לריק הכסיל שעמל מזה ויוצא  העליונה. החכמה גזרת  כפי (ג ,אלהים 

עמל "ט) הוא באשר העושה יתרון  ב "מה השם  והנה למה ". וביושר. בחכמה הכל תקן  ה

לעמול  התשוקה האדם בנפש נתן  וגם אחר. למקרה אחר ועת  זה, למקרה מוכן זה עת 

רמב"ן360. טו)כדברי  לז, בראשית שקר"(על  והחריצות אמת, הגזירה "כי 
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החפץ  ומשלימים עמלים האדם  בני  שיהיו השם  חפץ כן  כי השמש, תחת  אשר בדברים 

ראשית שידעו מבלי עושים והם ההון . וקבוץ והנטיעות והבנינים  המלחמות כמו העליון;

ודעת חכמה שמצא הגבר אשרי  ולכן  אלהים? חפץ אשר את ישכיל מי כי הדברים, ותכלית

טוב  ואז בשמחה מעט ורק הרבה, יעמול שלא  השם וזכהו החיים, באור נפשו את להחיות

אמר זה כל וכנגד י-טו)לו. את"(ג , בו. לענות  אדם  לבני אלהים  נתן  אשר הענין את  ראיתי

המעשה  את האדם  ימצא לא  אשר מבלי בלבם  נתן  העולם את  גם בעתו, יפה עשה הכל

טוב  ולעשות לשמוח אם כי  בם טוב אין  כי ידעתי  סוף. ועד מראש האלהים עשה אשר

כל  כי ידעתי היא . אלהים  מתת עמלו, בכל טוב וראה ושתה שיאכל האדם כל וגם  בחייו.

עשה  והאלהים לגרוע אין  וממנו להוסיף אין עליו לעולם  יהיה הוא האלהים  יעשה אשר

מלפניו  באמת"שּיראו וסמוכים קשורים  ותמצאם  הללו. הכתובים מרוצת אל לבבך והטה . ִ

המליצות ולהמתיק להאריך חפצתי  לא  כי  קצרים . בדברים שפרשנו מה כפי וביושר

" שם  הנחת  לפרש לבד הכונה כי  ארוכים. כןחכמה בדברים ובעבור זה, בספר הנמצא  "

ראב  מדברי  נטיתי אלו בפסוקים וגם נכונה. בדרך המקראות לפרש ז "הוצרכתי כי"ע ל,

ּבחרי בעבור דבריו. כל הבאתי ולא זה. בענין  שיסדנו החזקים  היסודות כפי הולכים  ִָָאינם 

יכולתי: כפי לקצר

ח ח  לון

˙Ï‰˜)(טז על "ח, נעשה אשר הענין את ולראות  חכמה לדעת  לבי את  נתתי ְָָכאשר

רואה  איננו בעיניו ׁשנה ובלילה ביום גם כי ""הארץ, פירוש  העליונה,חכמה . החכמה דרכי  " ֵָ

הי הכלל וכדברי המקבלים, מצב לעומת והפוכו אמר"דבר כבר ספרו בראש  והנה (קהלתד.

יז-יח) רוח."א, רעיון הוא זה שגם ידעתי  וׂשכלות . הוללות  ודעת חכמה לדעת לבי ִואתנה

מכאוב  יוסיף דעת ויוסף כעס  רוב חכמה ברב שרצה "כי שהודיע השני. בחלון ובארנוהו .

רעיון שזהו והעיד והוללות. ּסכלות  ומהו חכמה מהו ודרך דרך בכל הדעת  מופתי  למצוא 

הענין להזכיר שני  פעם  ששב לומר ורחוק ומדעתו. האדם מבינת  נשגב זה שכל בעבור רוח ,

למצוא  שחשב לא העליונה, ההנהגה דרכי  דעת על דבר פה אלא זו. בפרשה עצמו הזה

הספר. בראש  הנזכר הענין  עצמו שזהו החכמה, הן ומנהגיו ה' שדרכי להוכיח  המופתים 

ב  שהשם לבו. אמונת  על הדברים  בעיקרי  להשען  רצה משפט "אבל דרכיו וכל וישר צדיק ה

חקֹות כפי מתוכנים  הם אופן באיזו הזאת, ההנהגה דרכי  סוד לדעת  בקש  ורק ֻוחכמה.

דרכי סותרים הם רבות  פעמים האדם  עיני  ראות  שלפי  בעבור בנפשו. האסופה החכמה

ב  השם  מפי  שקבלנו באמרו"החכמה הפרשה, באותה הנזכר על שב והענין יד)ה. ח, (קהלת

ויש" הראשים , כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים  יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל יש

הבל  זה שגם  אמרתי  הצדיקים. כמעשה אליהם  שמגיע  לו,"רשעים  ורע צדיק ענין  וזהו .

שבארנו  כמו והנביאים . החכמים  עליהן שתמהו כאלו בתמיהות  וכיוצא  לו. וטוב רשע 

הראשון  בבית ח')בארוכה חלון ד' למעלה(חדר זה על פרשנו גם ד'). חלון ג' "(חדר כיפסוק

חכם יהולל העליונה "העושק החכמה מנהגי  אופן  לדעת  לבו אל נתן שכאשר קהלת והודיע  .
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ב  השם  מפי המקובלים החכמה דרכי  עם מקבילים  איך רבינו "בבירור משה שבקש וכדרך ה,

באמרֹו"ע יג )ה, לג , ואדעך "(שמות דרכך את  נא הודיעני בעיניך חן  מצאתי נא אם ועתה

בעיניך  חן  אמצא על "למען  נוסף ברורה, בידיעה אדע  למען  הענין סוד הודיעני  כלומר .

אופן ברורה בידיעה לדעת המבקש  והנה וחכמה. משפט  דרכיך שכל המאמין , לבבי  אמונת 

נפש כל משקל להבין  ועניניהן. אדם בני במעשי כן  גם להתבונן צריך והנהגותיו, ה' משפטי 

הגזרות טעם שיבין אפשר אי זאת  לולי כי ונפש. נפש  כל ּומפעלֹות ציוריה, והמׁשל ְְְִֵֶָונפש ,

קהלת אמר ולכן  ומפעלותיהן. הנפשות  לעמת  נערכים שכולן ורע, טוב השמים  מן  היורדות 

אדם בני מעשה והן  הארץ, על נעשה אשר הענין  את  לראות עיניו ּפקח  זה על ַָשגם

והנה  א '. בחלון ובארנוהו ספרו, בראש  שהזכיר וכדרך והרׁשע, הצדק מעשה ֶֶֶַותחבולותיהן,

ב  השם מחשבות"דרכי  יצר ברורה בידיעה לדעת לאדם  אפשר אי  אבל בקבלה. יודעּו ְִָה

ב  השם כי רע. ואם  טוב אם  ומעשיהן אדם  לבב "בני בוחן המחשבות, כל יצר מבין לבדו ה

אמר  לא ולכן הענינים . מקצת  ולהבין אלה בכל להשכיל יוכל האדם  ואולם כליות. וחוקר

"ולדעת" אלא  הארץ, על נעשה אשר הענין  את  החוקר ולראות" השכל מראה על שהוא "

ולא  תמיד. ער לבו שיהיה צריך כאלה, בעמוקות לחקור הרוצה והנה כחו. כפי והדורש

יוכל  לא כן  יעשה לא  אם  כי העתים . בכל הנעשים  הענינים פרטי  על מהשגיח רגע יתעלם 

ולכן ממנו. נעלם והוא דבר נעשה והתרדמה השכחה בעת אולי כי  שכלו. משפט  על לבטוח

טז)אמר רואה "(ח, איננו בעיניו שינה ובלילה ביום  גם  ""כי  מלת על שב וזה הנזכר לבי. "

יוכל  לא זאת  בכל ולהתבונן , לראות  ובלילה ביום גם  ער יהיה אפילו כלומר הכתוב. בראש 

ענין בארנו וכבר לו. המקובלים החכמה דרכי עם  שוים  הם  אופן באיזו ה' דרכי  את  לדעת 

הראשון בבית בארוכה א')זה חלון ח' הל (חדר בכלל מבואר גם הידיעה ". שגם  והוכחנו ב,

ואין שם , כתובים טעם של ודברים  אדם. שום  ביכולת  ואיננה הנמנעות  מסוג  היא  הזאת 

פעמיים . האחד הדבר בהכפל טוב

ÔÎÂבאמרו קהלת  יז)הודיע ח, יוכל "(קהלת לא  כי  האלהים מעשה כל את אני וראיתי 

ולא  לבקש  האדם  יעמול אשר בשל השמש, תחת נעשה אשר המעשה את למצוא האדם 

למצוא  יוכל לא  לדעת החכם יאמר אם  וגם  יותר "ימצא . ה' דרכי  לי  נודעים הרי  כלומר .

מכל  יותר ועלילותיהן  אדם  בני במעשה וחקרתי בחנתי גם  אדם. לכל נודעים  שהם ממה

הוא "ואעפ אדם . ואיך בארץ עושה שהוא מה אלהים מעשה כל את לראות כשחזרתי כ

למצוא  האדם יוכל לא כי  לי ונודע  ידי. קצרה קצר המדה, להשוות ורציתי עולמו, מנהיג

ירף  ולא  ובלילה, ביום האדם  יעמול אם גם  השמש. תחת עושה שהוא המעשים טעם

כמוני שבחכמים החכם גם  אבל האדם, בלבד ולא  ימצאנו. לא  וטעמו, הדבר תוכן  לבקש

הדברים סוד למצוא יוכל לא הוא גם כי בוטח. הוא  שקר על לדעת , בלבו יאמר אם 

ולא  אלו דברים סוף על לעמוד עצמו השקיע  כי  בדבר. עד שהוא ופירש וחזר ֵוטעמיהן.

אמר זה ועל א-ב)יכול. ט, אשר "(קהלת  זה, כל את ולבור לבי  אל נתתי  זה כל את כי

הכל  האדם  יודע אין שנאה גם  אהבה גם  האלהים, ביד ועבדיהם  והחכמים  ְֲֵֶָהצדיקים 
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ולרשע לצדיק אחד מקרה לכל, אשר הכל למעלה לפניהם. אלו פסוקים  בארנו וכבר וגו'. "

ה ') חלון ג' בין(חדר אפילו שידענו. לאדם אפשר שאי ראה אבל זה, כל את  לברר שרצה

הדברים שאר שכן  כל האדם. יבין לא רחוקות, היותר הקצוות  שתי  שהן  לשנאה, אהבה

והבן: שם, וכמבואר

ט  חלון

˙Ï‰˜)(י ודעת"ט, וחשבון מעשה אין כי עׂשה, בכחך לעשות ידך תמצא  אשר ֲֵכל

שמה  הולך אתה אשר בשאול לדעת"וחכמה האדם  ביכולת שאין  שהודיע אחר פירוש , . ְְָָ

ולטהור, ולטמא  לטוב ולרשע  לצדיק לכל, אחד שמקרה יראה כי  העליונה החכמה מנהגי 

אדם בני יחשבו כי  גדולה, רעה נמשך ומזה מה. ועל למה מבין ואין  בפרשה, שמפורש  וכמו

שוים מקריהם  בחכמתם? לחכמים  יתרון  מה באמרם והצדק, החכמה על סרה וידברו תועה

ולא  יאמינו לא  הם  המות, אחר לחכמים הצפון הטוב השכר בעבור ואם הכסילים. למקרה

כל  כי בגוף. קשורה איננה אם  טובה תקבל הנאספת הנפש איך יאמרו כי מהו. ישכילו

בלי הזה העולם  לטובת  מקום  ואין  השמש. תחת  אשר בדברים  קשורות  הכסילים  מחשבות 

וכדרך וגויה, ט)גוף ו , נפש"(קהלת  מהלך עינים  מראה וכמו טוב הכסילים . שטוענים  "

ט')שבארנו חלון ג' אמר(חדר זה ועל ג ). מקרה "(ט, כי השמש  תחת נעשה אשר בכל רע  זה

המתים אל ואחריו בחייהם  בלבבם והוללות רע  מלא האדם בני  לב וגם  לכל, כלומר "אחד .

זה  כל הרואה אדם בני לב כי אחרת . רעה ממנו נמשך לכל, אחד שמקרה הזה הרע  מלבד

בחיי זה על לזה יתרון ושאין אחת, והּסכלות החכמה כי  לחשוב והוללות  רע מלא  הוא 

דעתם ולפי  החכמה, אור נועם  מהם  שנעלם לפי  שוין. שכולן המתים  על ידברו וכן  האדם .

השמש , תחת להיות  החיים אל שבים המתים  שאין ולפי השמש. תחת  רק] [היא  הטובה כל

אמר זה ועל תקותם. ׁשאפס  ד)ידמו בטחון"(ט, יש  החיים כל אל יחבר אשר מי כלומר "כי  . ֵֶָ

ׁשנגוע ּו, המתים מן ששב 361מי מי ראינו לא הנה ועד חיותו. אל לשוב כמבראשונה יחובר ְִֶָ

מזה  ונולד המתים. אל לא  בטחון, יש  לבד החיים כל אל אומרים  ולכן  החיים . בין  ובא 

המת"(שם) האריה מן טוב הוא חי  לכלב הגדול "כי  החכם מן  טוב החי, הנבזה הסכל כלומר .

ואמרו הּפרדה. אחרי  החכם נשמת בו שתאיר הגדול האור מכחישים הם  כי ה )המת . (ט, ְִָָ

נשכח " כי  שכר להם  עוד ואין  מאומה, יודעים  אינם  והמתים  שימותו, יודעים  החיים  כי 

האלוהי"זכרם המשורר מדברי  היפך זכרם. נשכח כי המת , האדם  לנשמת שכר אין  כלומר .

ו) קיב, צדיק "(תהלים  יהיה עולם כמו"לזכר הנשמה. שכר על והוא טו), ג, זכרי"(שמות  וזה

דר  לבד."לדר השמש  תחת  הטוב שכל דמּו כי  עוד. עמה קשור הגוף שאין  בעבור כן ודנו .ִ

זה ו)ועל ט, עוד "(קהלת להם אין  וחלק אבדה, כבר קנאתם גם שנאתם גם אהבתם גם 

השמש תחת נעשה אשר בכל והשנאה "לעולם האהבה תאבד האדם כשימות  כלומר .

תחת אשר בכל חלק עוד לו אין  אם בטובה יראה ואיך העולם. בדברי  בו שהיה והקנאה

שמתו361.
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התאוה  כמו הפנימיות, הכחות  מן  כולם  הנמשכים והטובות התענוגים מקום השמש

הללו  הכחות נאבדו ואם והכבוד. והקנאה והאהבה והשמחה והצמאון  והרעבון  והחשק

ולא  בזהב ולא בכסף לא השמש  תחת  אשר בכל חלק להם עוד אין גם  דעתם, לפי

שכר  עוד  להם  ואין זכרם . נשכח הנה אדם . בני :בתענוגות 

‰�Ú ז)קהלת ט, לחמך "(קהלת בשמחה אכול משמועתל תבהל אל כלומר וגו'. " ֵ

בחכמה  חפץ כסילים, ושונא  חכמים אוהב סלה, צדק שופט אלהים כי ודע  הכסילים .

החמישית בכונה הראשון לבית  בפתיחתנו בארנו וכבר בתמים. להולכים טוב שכר ומשלם

והרוח  ליין , והבינה ללחם, החכמה הקדש  כתבי  שהמשילו זה בספר רבים  במקומות ועוד

לבגדים בה הנטועות  והכחות  הנפש מדות הנביאים  שהמשילו אודיעך ועתה לשמן . העליון

בבית הנפש  כחות על שדברנו מדברינו תבינהו מאד, נפלא ענין והוא בהן . מתעטף שהאדם

לבושה. ויהיה כולה הנפש את יכסה בו וימשול בלב כשיצטייר וכח  כח  שכל והוא  הראשון.

או  הענוה. ציור האדם בלב כשיצטייר משל דרך על בו. ועטוף בבגד המתכסה אדם כמו

משל  דרך על פעולותיו. ובכל עניניו בכל היא המדה ּתראה האהבה. ציור או השמחה. ֵֶָציור

בגד  ללובש דומה וזה דבר. בכל וכן  ומפעל, מפעל בכל גאותו יראה בגאוה, שנוהג  ֵֶָמי 

הכחות , לענין  וכן  תמיד. וכן  אחר בגד ילבש  ולפעמים  יראה. ובו האדם גוף כל ֵֶָהמכסה

כתוב זה דרך ועל אחרת . ופעם  זו מדה מושלת א)פעם  צז, לבש"(תהלים גאות מלך ."יי'

יז) נט, כשרין"(ישעיה צדקה אבות"וילבש  ובמסכת  ו). "(פרק ויראתשנינו ענוה ומלבשתו

למסכת"חטא  בפירוש פרשנוהו ויפה נמשלה "הנ 362. החכמה ציורי בו שמושלים מי  והנה ל.

ברה  שהיא החכמה בשמלת העטופה הנפש  וכן  ונקיים. לבנים בד בגדי  לבוש  לאיש נפשו

וכבר  צואים. בגדים לבוש  לאיש  נמשל הּסכלות , ציורי  בו שמושלים  מי ולהיפך ונקייה.

הכ  בכלל הוא "בארנו עת בכל בו מושלים  החכמה וציורי לבו, אל החכמה שבאה שהאיש  ז

בנויה  הללו המׁשלים ועל הלבב. חכם איש  והוא  ממרומים, אלהים  ועזר אלהים  ָמתת

" באמרו הכסילים . טענות  על שהשיב קהלת  לחמך תשובת בשמחה אכול אתה "לך כלומר .

בטעמיה, וחקור ודרוש  חכמה אסֹוף אלא הכסילים, לטענות תפן אל בחכמה, הדבק ֱבני ,

" השביעית"לחמך וזהו בכונה ובארנו בשמחה. שיאכלנו יצוה ללחם , נמשלה החכמה כי  .

הנ  ""מפתיחתנו שמלת ומתבונןשמחה ל, חכמה הלומד והוא הבינה. על נופלת "

" ואמר וחזר בתלמודו. שמח  שהוא  החכמה טעמי ומוצא יינך במליצותיה טוב בלב ."ּוׁשתה ְֵ

בדרכי תבונות  להפיק וכן וגדלו, כבודו ה' ביראת  הבינה בדרכי  בבינתך כשתשתמש  כלומר

כדרך טוב. בלב יינך תשתה ובהליכותיה, י)החכמה קיא, עושיהם"(תהלים לכל טוב ."שכל

" מלת "לב כי מלת אליו ובהסמך והבינה. השכל על ואחר "טוב " נפלאה. סגולה על יורה ,

" אמר התבונות , והפקת  החכמה מדרש מעשיך שהזכיר את  האלהים רצה כבר כלומר "כי  .

ה' ולכן מעשים. ובכשרון  בצדק נוהג  שאתה מעשיך, את  האלהים  שרצה לך יהיה ברור

לבנון362. 525-528)יין  עמ' תשס"ג  (מהד'
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כדרך  טוב. בלב ולהתבונן  חכמה לאסוף וטוב, שמחה לך ונותן עושה אתה אשר בכל עמך

וכדרך ממרומים , עוז המוצאים יצרם  על ח)המתגברים כד, בעוז "(משלי חכם ומבואר גבר "

ה ')למעלה חלון ד' .(חדר

¯Á‡Âהאדם שבעשות  הבטיח  המעשים, וכשרון  וההשכלה התלמוד, שמחת שהזכיר

בו  ותהיה בלבו, חכמה ותבא  ממרומים  האלוהי  העזר אליו ילוה אז אלו בשלשה שלו ִֶָאת 

בתבונה  בחכמה אלהים  ורוח  הקדש רוח  אלהים  כבוד ינחל ובאחריתו שני. טבע  כמו

הראשון בבית  שבארנו וכמו ה ')ובדעת . חלון ה' הכ (חדר אמר"ובכלל זה ועל ח)ז. ט, (קהלת

לבנים" בגדיך יהיו עת החכמה "בכל ציורי  שתמשלנה אלהים  למתת תזכה עוד כלומר .

נוהג  פעם עוד תהיה ולא  עת . בכל וטהורים לבנים  נפשך בגדי  ותהיינה בלבבך, תמיד

" החכמה. כפי יהיה נפשך, בו שתתלבש ובגד בגד כל אלא ונלוז. סר ופעם  ושמןבחכמה,

יחסר  אל ראשך בחכמה "על אלהים רוח הטוב, השמן מראשך יחסר אל וכן כלומר ,

וכיוצא. הקדש  רוח נכון  רוח  ובדעת ובתבונה

¯Á‡Â שתזכה הגדול ושכרה מעשים, ובכשרון ובבינה בחכמה הנשמה מפעלות  שהזכיר

ג  להזכיר שב ולכבוד, שהן"לעוז ומפעלותיו לגופו חלק לתת  לחכם  שראוי הגוף. עניני כ

" בתאר הגוף את  ותאר השמש. שהיא אשה תחת  הנשמה על שמדבר בעבור הזה. במקום "

ואמר לבעלה. כאשה לה טפל והגויה והבעל; ט)הצורה ח "(ט, אשר ראה אשה עם  יים  ְֵ

להיות"אהבת חכמה ברב תשתומם ולא  אהבת , אשר אשה עם  שתחיה הסתכל כלומר .

שאינן צער חיי  הזה בעולם  חייך יהיו ואז העולם , מעניני  וכל מכל ולפרוש  תמידי  בכעס

אשה  עם  ותחיה השמש תחת מפעלותיך עם החכמה עניני לקשר ראה אלא חיים. ְֵנקראים 

ואמר אהבת . ט)אשר הבלך "(ט, ימי כל השמש  תחת לך נתן  אשר הבלך חיי ימי תאר "כל .

" הזה העולם הבל חיי  ""חיי השמש  תחת  שיחיה אדם לכל הקצוב והעת  הזמן תאר וכן  ימי.

תנועת"הבל  עם הקשורים והחיים הזמן זה ובכלל הבל. השמש תחת  אשר שכל בעבור .

" ומלת  ה'. בחלון למעלה שבארנו הגוף חיי  הן ואלו הנזכר נתןהשמים האלהים  על שב "

" בשמחה במקרא  אכול הטעם "לך ואמר ט). אתה "(ט, אשר ובעמלך בחיים  חלקך הוא  כי 

השמש תחת  ב "עמל השם כלומר חלקך ". שיהיה השמש  תחת  הללו הבל חיי  לך נתן ה

עם קשורה העליונה שהנשמה לולי כי  עולם . לחיי  זוכה אתה הללו החיים ידי  שעל בחיים ,

לחיי המביאו הּסכלות ציורי  על ולהתגבר בחכמה נוהג להיות האדם  בכח  היה לא  הגוף,

אשר  חיים נשמת  עם  הקשור הגוף מן  נמשך בחירי , האדם  ושיהיה הרע  הלב יצר כי  עולם .

למודיות בחכמות השמש, תחת עמל שאתה בעמלך חלקך הם הללו הבל חיי וכן  בקרבה.

ולכן וכיוצא. מעשה ט)ובמלאכת  ט, אשה "(קהלת עם חיים לגוף "ראה גם  חלק ותתן .

סבה  הוא  וכן  הזה. בעולם למעשיך סבה שהוא  לפי מתכונתו, על ולהעמידו להחיותו

העת באותו יאבדו תאבדנו, ואם  ממרומים. שדי  נחלת  ושתנחל לבבך ולישרת לצדקתך

אמר זה ועל הללו. היקרים הדברים  כל י)עצמו בכחך "(ט, לעשות ידך תמצא  אשר כל

וכשרון"עׂשה  צדק לעשות הן  בכחך. לעשותו ידך תמצא  אשר כל ועשה מהר כלומר . ֲֵ
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בכחו  גוזר שלבו כגון  לעשותו, האומץ ידך ותמצא לעשותו, הפנימי  בכחך אשר ככל מעשים

בחכמות העולם בעניני  לעשות  שבכחך מה והן לעשותו, משגת ידו ותהיה לעני מנה לתת 

ואל  תעשה עשה שבכחך. מה להשלים  האמצעיים ידך ותמצא  מעשה, ומלאכת  למודיות

הללו, הבל מחיי  ובהפרדך ודעת , וחכמה וחשבון  מעשה לעשות  תוכל הבלך בימי כי  תאחר.

אמר זה ועל דבר. עוד לעשות  תוכל בשאול "(שם)לא וחכמה ודעת  וחשבון מעשה אין כי

שמה  הולך אתה וחכמה,"אשר דעת אין  וכן  הזה, העולם בעניני וחשבון מעשה אין כלומר .

כמו  כן  ועל מעליך. הגוף בהפרד שמה הולך אתה אשר בשאול והדעת  החכמה מנהגי  אין

עליך  מוטל כן  ועוז, צדקה ולעשות בחכמה ולעסוק הנפש  חיי חי להיות עליך שמוטל

ולהמציא  בריאותו. על להעמידו דבר, בכל חלקו לו ולתת  עמו חי ולהיות  הגוף חיי להעמיד

הוא, גם שישמח  כדי  הקנינים  מן ומעט  והנטיעות  הבנינים  מן לו הצריכים  הדברים  לו

הנשמה "שע תפעל לא  ובריאותו הגוף תקון לולי  כי  העולמים. בשני  חי  אתה כן  י 

מי לדברי תשמע  ולא הללו. הסתומים המקראות  פירוש בעיני  נראין  כך מפעלותיה.

חפץ  ומה תשובה. בלי  ושאלתן  הכסילים דברי תשארנה לדבריו כי אחר. בדרך שפירשם 

ז  קדמונינו גם הכסילים? בדברי ותשובת363ל "יש  כסילים  שאלת  הללו במקראות שיש  ראו

ז  מדרשם  להביא  אאריך שלא אלא  הכרח :"החכם . ללא  ל

י חלון 

˙Ï‰˜)( יג אלי"ט, היא וגדולה השמש תחת חכמה ראיתי  זו ""גם פירוש חכמתחכמה . " ְָָ

הי הכלל וכדברי מעשים . ובכשרון בצדק החכמה "המנהגים  טובת  שאין  שהודיע  אחר ב.

שאמר וכמו לכל. אחד מקרה הרוב על כי  השמש, תחת  יא-יב)נודעת תחת"(ט, וראה ֹשבתי 

לנבונים לא  וגם  לחם לחכמים לא וגם המלחמה לגבורים ולא  המרוץ לקלים  לא כי השמש

עתו  את  האדם  ידע  לא גם כי כולם. את  יקרה ופגע עת כי חן, ליודעים לא  וגם  עושר

רעה  לעת  האדם  בני  יוקשים  כהם  בפח , האחוזות  וכצפרים רעה, במצודה שנאחזים כדגים

פתאום עליהם  למעלה"כשתפול שאמרתי מה מלבד פירוש  ה ). חלון ג  ב)"(ע(חדר ט, קהלת  פ

זובח, איננו ואשר והזובח  והטמא , הטהור הטוב, והרשע, הצדיק ימצאו אחד מקרה כי

מעשה  על סרה ידברו שהכסילים מזה שיוצא  ירא . שבועה כאשר הנשבע כחוטא , הטוב

ועל  השכל על להשען טוב שיותר ויאמינו אלהים . יראת ועל החכמה על והכשרון, הצדק

כמו וחיל. הון לקנות תחבולות  לעשות  בנפש  הנטועים ד)הבינה כג, תיגע"(משלי אל

חדל  מבינתך כמו "להעשיר, שונאיו. על ולהתגבר מלחמה לעשות  הגבורה על ולהשען .

כ)"(מל  יח, למלחמה "ב וגבורה עצה וגו' לרוץ"אמרת הרגלים קלות  על ולהשען  (מתוך).

כמו הסכנה. מפני ] טו)[ולהנצל ב, ימלט "(עמוס לא  ברגליו בדרך "וקל בזה כיוצא כל וכן .

לא  אלה שגם השמש תחת וראה עוד ׁשב כי  שקר. זה שגם קהלת ואמר הנהוג . ָהטבע 

המאירי,363. ג ; ז, קהלת ראב"ע , ג '; פסקא סוף  ז, מאמר  ודעות", "אמונות גאון , סעדיה ר' ב; קנז, דף ח"ג זהר 
א פרק תחילת ב, מאמר  גאון , שבר התשובה", על 605)"חיבור  (דף 
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ההנהגה  בעלי  לחכמים  ולא המלחמה. לגבורים ולא המרוץ. לקלים לא  כי  לבעליהן . יועילו

להיות הטבע כפי  הראוים  מעשה מלאכת  ובכל וטבעיות למודיות בחכמת וחכמים הישרה

עטופים והם  לאכול לחם להם  שאין  ראיתי  חקם. לחם את  להם ושיתנו ההמון, על נשאים

למעלה שבארנו  וכמו כולם . וכן  ה ')ברעב, חלון ד' .(חדר

ÔÎÂ לא כי אולם . בריא יהיה אם  גם  מחר, ביום האדם יבטח  ולא הזמן. על להשען אין 

חפץ  כפי  שהכל מזה ונתברר עליו. כשתפול רעה לעת יוקש  ופתאום  עתו. את האדם ידע 

על  האדם בהשען רק טוב אין  כן ועל האדם . מדעת  נשגבת  בחכמה, עולמו הנוהג  אלהים

לנפשות הצפון  השכר אל ולקוות ולדום, העולם מקרי  ולסבול בחכמה וללכת  השם ,

ג  שראה עתה והזכיר למעלה. וכמבואר כלומר "החכמות השמש  תחת  החכמה טובת כ

תחת אשר בדברים גם  הכסילים, מן החכמים  ויתרון הּסכלות, מן  החכמה יתרון שלפעמים

אמר זה ועל חפץ. מכל יקרה החכמה כי מזה ונלמד עליו . משל ויביא  יג )השמש זו "(ט, גם ְָָ

השמש תחת  חכמה לשמש"ראיתי  ממעל הּסכלות על החכמה מעלת  שראיתי כמו כלומר .

שאמר יג )וכמו ב, החשך "(קהלת מן האור בעליכיתרון מקרה ראיתי וגם ה'. בחלון ומבואר "

היוצאת הגדולה הטובה ראיתי  כן הּסכלות. לבעלי  כמו השמש תחת  רע  שיקרום  החכמה

החכמה  פעלה והגבורה, העושר פועל היה שלא  מה כי השמש . שתחת בדברים  החכמה מן 

אמר זה ועל השמש . תחת אשר כל על החכמה יתרון על גדול עד וזה יג )לבדה. וגדולה "(ט, ֵ

אלי ואמרהיא החכמה. יתרון  על היא  גדולה ראיה כלומר יד-טו)" ואנשים"(ט, קטנה עיר

מסכן איש  בה ומצא גדולים. מצודים עליה ובנה אותה וסבב גדול מלך אליה ובא  מעט בה

ההוא  המסכן  האיש  את  זכר לא ואדם  ּבחכמתֹו, העיר את  הוא ומלט פרשנוהו "חכם וכבר . ְְָָ

ו')למעלה חלון ג' בחכמתו (חדר חן  ומצא מעשים  ובכשרון בצדק נוהג  חכם מאיש שמדבר

תחת גם תועיל החכמה כי  ראינו והנה נהרגו. שלא  העיר יושבי  את ומלט המלך, בעיני 

החכמה. שפעלה מה לפעול שתוכל השמים  תחת  אשר בכל סגולה אין כזה בענין  כי  השמש.

כי תועיל. לא  העושר וכן  גדול. מלך והלוכד מעט, אנשיה כי  להם . תעמוד לא הגבורה כי

ואנשיה  להכבש ונוחה קטנה העיר בהיות נגדו להלחם  שהעיזו לפי כופר כל המלך יאבה לא 

שללה  כל תהיה יהרגום  אם  ועוד גדול. מלך נגד כן לעשות המלחמה מנהגי  מדרך ואין  מעט .

החכמה  כי מזה ולמדנו לביזה. נתנם  ולא  יושביה והחיה נמלטה ועתה שכבשה. ְֱֶָלמלך

אמר זה ועל השמים. תחת  אשר מכל יקרה טז)סגולה חכמה "(ט, טובה אני  ְָָואמרתי 

נשמעים אינם  ודבריו בזויה המסכן  וחכמת שהגבורה "מגבורה, והוא שתים. למדתי כלומר . ְְַָ

הלב  גבורת בו שיש אחד איש  לפעמים ראינו כי  השמש. תחת טובה הלב גבורת שהיא 

ההבדל  אם  כן  לעשות  יתכן לא  אבל מעט. אנשיו אם גם  גדול, מחנה נגד להלחם  יתיצב

מי כי  [איש]. עשרים  הגבור ומחנה אלף, מספרה האחת  שהמחנה משל דרך על ביניהן. רב

במעשה  שראינו כמו גדול, מלך מיד מעטות  נפשות  תמלט והחכמה כן? לעשות  חיל יאזור

חכם -מסכן חכמת  כי  ראיתי  וגם הגבורה. ביד אפשר שאי  מה החכמה ביד אפשר והנה זה.

המעשה: שאירע קודם  הזה המסכן את זכר לא  איש כי בזויה.
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יא  חלון 

˙Ï‰˜)(יח הרבה "ט, טובה יאבד אחד וחוטא קרב, מכלי חכמה הזכיר "טובה פירוש, . ְָָ

כי  השמש. תחת  לעינים  הוא  גם  הנראה החכמה יתרון על שלישית  יז)ראיה דברי"(ט,

בכסילים מושל מזעקת נשמעים , בנחת החכמה."חכמים יתרון  על שניה ראיה היא  .

למעלה ז')ובארנוהו חלון ג' והיא (חדר החכמה. יתרון  על שלישית  ראיה הזכיר ועתה (ט,.

קרב "יח) מכלי חכמה חרב,"טובה קרב, כלי  בידו יש ואיש  איש כל יחדיו, הנלחמים כי  .

יש אבל מלחמה. לעשות  אפשר אי האלו הכלים וזולת בהן . להלחם בידו כידון או חנית 

ויאמץ  המחנה כל את  ינהיג לבבו בגבורת האחד הגבור כי קרב. כלי על הלב לגבורת יתרון

ואין המלחמה. כל תאבד יתגבר, ולא  הצבא  שר יפחד ואם האויבים. במחנה להלחם לבבם

כהוגן נלחמים שאינן או קרב כלי  בידם  שאין  מעטים אנשים בעבור לא כי קרב, כלי כן

הלב  גבורת שאין  בעתים גם כי  מגבורה. חכמה טובה אמר כבר והנה המלחמה. תאבד

מכלי הטובה לגבורה החכמה דמתה זה בענין שגם יזכיר ועתה החכמה. תועיל מועלת,

תאבד  כשיפול, האחד הגבור ואילו הנצחון . לפעמים  תעשה האחד שגבורת  בעבור קרב

כדרך נא)"(שמוהמלחמה. יז , וינוסו "א גבורם  מת  כי  פלשתים גם"ויראו כי החכמה, כן  .

בכרי בן בשבע שתראה כמו העדה. כל על קצף שיהיה סבה יהיה חכמה, הבוזה אחד חוטא 

לולי העיר, כל את  להשחית ורצה אחריו יואב רדף אבל, אל ונס  דוד נגד שחטא ֵָבעבור

רבות פעמים  יקרה וכן לחומה. מעל ראשו בהשליכה העיר את הצילה בחכמתה שהאשה

אמר זה ועל הרבים . טובת  תאבד בחכמה אחד איש  שבחטאת דור יח)בכל אחד "(ט, וחוטא

הרבה  טובה על "יאּבד מאד יקפידו ולכן  וכיוצא . קרב מכלי  יקרה החכמה כי אות  וזה . ְֵַ

" מן ההיפך וזה והחוטא. בחכמתו העובר העיר את ב "ומלט  השם  אצל חשובה היא וכן  ה.".

אנשי על להתגבר יכלו ולא קצף היה העדה כל ועל בחרם , מעל לבדו עכן כי  תראה כי

והרגום  אחריהם רדפו כי  ה )העי. ז , הימנה.(יהושע וגדולה מגבורה טובה היא  זה בענין  וגם .

כולם . יפלו ושבחטאו עליו נשענים כולם  המלחמה שאנשי  גבור איש  ימצא המעט  על כי

העדה  אל רעה תסבב רמה ביד תעשה אשר הנפש  כי  ואיש. איש  בכל כן  נוהגת והחכמה

הרבה: טובה ויאבד העם לכל גדולה רעה שיסבב חוטא  במדינה המושל אם  וכן כולה.

יב  חלון

˙Ï‰˜)(א מעט "י, ּסכלות מכבוד מחכמה יקר רוקח, שמן יביע יבאיש מות  ."זבובי ְֵָָ

" הכ מחכמה פירוש הכלל וכדברי  לבו אל החכמה רוח  שבא  לב, חכמת רביעי"" עד וזה ֵז.

זבוב  בו וכשיפול מאד. וטוב ערב ריחו רוקח  ששמן תראה כי  ומעלתה. החכמה יתרון על

לדקות כי  בהן . בנפלו ומשקים  מאכלים הזבוב יבאיש  ולא  רע. ריח  בו ויביע  יבאישנו מות 

שיתן מעט  היותר הריח גם  יסבול לא  בשמים , ראשי  בכל המרוקח  הרוקח שמן וערבות 

ממנו  והפחותים הגסים  הדברים  שאר כן ואין יותר. ּבאׁשֹו ויביע יבאש ולכן  הזבוב, ָבו

בכל  ואין  רוקח . משמן נכבד ריח  ואין הריח . כמו הגוף בתענוגי  יקר אין והנה במעלה.
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ואעפ  הזבוב, כמו מעוטה צחנה נותן שכפי"הרמשים מזה ולמדנו הרוקח. שמן  יבאיש כ

ונכבד  יקר שהוא  איש נמשל זה ואל בנקל. יותר הקטן הדבר יפסידהו היקר, הדבר ערך

כדרך השם. אור עליה זרח כי נשמתו, כבוד ומפני לבו חכמת  לה )מרוב ג , כבוד "(משלי

ינחלו  יחטא "חכמים אם  כי הטוב. ריחו [את] תבאיש  מעט  ּסכלות הנה למעלה. ומבואר ,

ע משה באדוננו שתמצא כמו פלילי. לעון לו ּתחׁשב מעט, שבטא "רק בעבור כי  ה. ֵֵָ

מחכמה 364בשפתיו  יקר שהיה לפי במדבר. למות  עליו ונגזר ה' מלפני קצף עליו היה

היה  גדול יותר חטא  חוטא  אחר היה ואם ולאחריו. לפניו שהיו האדם  מכל יותר ֵומכבוד

הל  הכלל וכדברי בחכמה החכמים מעלת כפי נערכים  שהחטאים  בעבור לו. וזה "נמחל א .

ל  קהלת שחשב המעלות והנה ויתרונה. החכמה מעלת על גדול כולם"חכמה "מופת  ,

ולא  הכסילים. כמקרה לחכמים  לפעמים יקרה למה העליונה ההנהגה בסוד דעת מלמדים 

חמורים נחשבים  שיעשו קלים  חטאים  כי באלה. וכיוצא עושר. לנבונים  ולא לחם  לחכמים 

ב  השם אדם"בעיני  ובני החמורות . על העוברים  הכסילים  כעונש עליהם נענשים  והן ה.

מעשה  כל יודעים  אינם גם ובכבוד. בחכמה ומעלתם וערכם הנפשות  משקל יודעים  אינם 

ב  השם  לפני אבל אדם . נשגבים"בני ודרכיו נעלם, כל על בחכמה שופט  והוא הכל, גלוי ה

הראשון בבית  ברחבה וכמבואר האדם. א')מדעת חלון ח' הל (חדר הכלל ודברי"וכדברי ב.

ז "הראב  ""ע פירש  כי וישרים . נכוחים זה בפסוק רוקח,ל שמן  יבאישו המתים  הזבובים כמו

בו שיש  ומכבוד מחכמה יקר שהוא  לאדם  יש ישחיתכן  לחכם  מעט  ּסכלות כי  מעט. ּסכלות

יאבד  אחד 'וחוטא  שלמעלה בפסוק דבק הפסוק וזה חטא. הוא הּסכלות וזה ויבאישנו. זכרו

אליו  נראה המלך ששלמה תראה הלא  קשה. דבר הוא  לחכם אחד חטא גם  הרבה'. טובה

מהקדמונים למעלה חכמתו ורחבה ונסבה השם. לכבוד מקום  ובנה פעמיים. המקום 

עושות , היו מה נשיו על חפש שלא אחד חטא ובעבור בו. עולתה נמצא ולא  והאחרונים.

אחיה בדברי  במקרא  שנכתב מה כל עליו נכתב שלמה, מעושר לאלהיהן בית בנו א "(מל והן

לג ) כו)ונחמיהיא, כענין(יג, העושה. מעלת לפי  וגדול קטן  הוא חטא  כל כי תתמה ואל .

ג ) י, ז (ויקרא קדמונינו דרשו נכבד ומה אקדש'. א)ל"'בקרובי נ, קמא נ ,במלת (בבא (תהלים 

קל,ג ) דבר על המלך משלמה גדולים על קשות  מלות  נכתבו וכן מאד'. נשערה 'וסביביו

הדבר  סבבו אחרים  רק בזדון  נעשה ע"ולא הם". שהזכיר הגדולים  ואלה אמת  דבריו וכל כ.

קשות  עליהם ונכתב ואהרן . יב)משה כ, אבל (במדבר בזדון. עשה ולא מריבה. מי בעבור

כי לבד. אחד ענין  אינם דבקים , הפסוקים  כי  ואף שגגה. לכלל ובא  קצף לו סבבו ישראל

יח) הרבה "(ט, טובה יאבד אחד בחרםוחוטא  שמעל עכן כמו נאמר, אחרים  טובת על "

ישראל יא)ונענשו ז, הכתוב(יהושע וזה א). ריחו (י, יבאיש מעט  ּסכלות  כי  עצמו, החכם  על

" והנמשל. המשל בארנו וכבר אפניו הטוב. על דבור :365"דבר

המורים"364. נא "שמעו  שאמר מריבה מי לג)חטא קו, תהלים  בשפתיו", (ויבטא

יא 365. כה, משלי
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יג  חלון 

˙Ï‰˜)(י מחכמה "ז, לא  כי  מאלה. טובים היו הראשונים שהימים  היה, מה תאמר ְֵָָאל

זה  על ""שאלת פירוש  מחכמה . וכן"לא בנפשך. האסופים וחקֹותיה החכמה ממנהגי לא  ,ֻ

ב  השם  הי"ממנהגי  הכללים וכדברי זה, על שאלת לך הנודעים בחכמה שהן  והי"ה כי"ב ד.

שהזהיר ט)אחר ינוח "(ז , כסילים בחיק כעס כי  לכעוס , ברוחך תבהל יראו "אל שאם .

כן ואין  ה'. על בליעל ויחשבו וירגזו לבם  יכעס  תאותן, ישיגו ולא העולם  תמורות  הכסילים 

ב  והוא  פתרונים. לאלהים כי ידע  ולכן רוח. גבה ולא ארך-רוח  הוא  כי  אחרית"החכם  יודע ה

יהוללהו, אל והעושק ועניֹו, צרותיו על לכעוס ברוחו יבהל לא  כן ועל האדם . לא  דבר, ְְָכל

למעלה וכמבואר לבבו. יאבד ד')ולא חלון ג' מגדולתו,(חדר וירד לאדם  לו ׁשּבצר עתה הזהיר .ְֶַ

בימים , לרע מטוב במצבו שנוי  יתלה אל ברעה, והוא  בטובה היו שהם מאבותיו ישמע  או

החכם כי סכלים . שאלת  זו כי מאלה, טובים היו הראשונים  שהימים הסבה היה מה וישאל

ב  השם  מנהגי  כל כי בזמן . תלויות  עתיו והשתנות העולם תמורת  שאין ולא "יודע תמימים ה

וכפי העליונה. החכמה סוד כפי בצדק הכל כי הרביעי. הכלל וכדברי  העתים. מן  בעת ישתנו

כדרך העליונה. החכמה מחשבות  נגדם  ישתנו המקבלים מצב ז)השתנות יח, רגע"(ירמיה 

על  ונחמתי וכו' מרעתו ההוא הגוי ושב ולהאביד, ולנתוץ לנתוש ממלכה ועל גוי  על אדבר

לו  לעשות חשבתי אשר בעל הרעה והנה השלישי . הכלל וכדברי ירמיה. בדברי  מבואר והוא  "

המקבלים , כפי המעשים ישנה הוא  גם בו, האסופה החכמה דרך כפי  במעשיו והנוהג  החכמה

וחלילה  השם. בדרכי האלו המנהגים  כדמות  יבין  חכמה, בו שיש ובעבור בחכמה. הכל

שיש לחשוב חלילה רע ויותר הזמנים . כפי  במקרה עתיו, והשתנות העולם  שמנהגי  חלילה

אומר והכתוב מזה. תכלית לאין ויתרומם ית', השם  אצל רצון  ו)שנוי ג , לא "(מלאכי יי ' אני

לעד "שניתי עומדות  השם מנהגי אבל ברצון . רק טעם  בלי ההשתנות  בעל לבד אדם כי .

וכמבואר  עתה, עמהם מנהגיו כן  הראשונים, בימים  יצוריו עם שנהג וכמו בחכמה. והכל

הראשון ב')בבית חלון א' "(חדר ואמר קהלת החליט  ולכן זה . על שאלת מחכמה לא  כי"כי .

האמת . יבין והחכם ערכה. ידע  ולא  בדרכיה, נוהג  ואינו חכמה בו שאין  אות נתן  כן , השואל

כדרך"ואעפ  כך. ולמה כך יעשה למה השם  דרכי וסוד הדברים  עיקרי מבין שאינו ה ,י  (קהלת 

הח "יז) יאמר אם למצוא וגם יוכל לא  לדעת  הל כם בכלל וכמבואר חכמתו "" בעבור הנה ב.

הראב  ובפירוש  ומשפט. צדק מנהגיו שכל ויאמין וישר, צדיק שהוא השם  על ז "ישען  ל "ע

ש העולם ."הזהיר שנהפך מגדולתן שירדו הכסילים  שיאמרו כמו היה', 'מה החכם  יאמר אל

איש איש  ישתנו המקבלים רק הם . הם  העליונות  והמערכות שוים, הימים כי  ידע  המבין כי

חלקו  עכפי  מנהג "" לעומתו ישתנה כן וברשע , בצדק המקבל השתנות  שכפי  להוסיף וצריך כ.

שאמרנו: וכמו זה יודע בחכמה נוהג  שהוא  ומי  בחכמה. והכל לרע , או לטוב השם

יד  חלון 

˙Ï‰˜)(יא-יב הכסף,"ז , בצל החכמה בצל כי השמש . לרואי ויותר נחלה עם חכמה ְְַָָָָטובה

בעליה  תחיה החכמה דעת  ""ויתרון פירוש  החכמים"חכמה . בלב האסופה המנהגים חכמת , ְַָָ



יד  חלון - השביעי 489החדר

הי הכלל וכדברי שלשתן  מתפרשין  וכן כן . נחלת"ושינהגו לו בהיות לחכם טוב והענין , ב.

החכמה  כי  לעושר, צריך ושהוא עצמו החכם  בעבור לא עשיר, והוא חכמתו עם וכרם  שדה

בראותו  ההוללות ממצוקות להנצל הוא העושר, מן  שירויח  מה וכל בעצמה. תמימה לבדה

כלל. לנחלה צריך אינו יכעס ולא העושק על יצטער לא  ואם  בפרשה. לפניו שנזכר העושק

אחרים . בעבור הוא  לחכם שיש  הנחלה טובת עיקר ואולם לדבר. צריכה איננה חכמתו כי

טז)"(עכי  ט, קהלת בזויה "פ המסכן השמש ,חכמת תחת אשר בכל לבם  שדבק לסכלים "

נשמעים" אינם הם"ודבריו גם  הּסכלות  בעלי הנה כבוד, גם עושר גם  לחכם  בהיות  אבל .

וע ומעשרו, מקניניו להרויח  שיתאוו בעבור חכמתו, את וישמעו בו יבואו "ידבקו כן  י 

אותה. באהבתם בחכמה ידבקו ואז בלבבם , יכנסו הדברים  את וכשמעם  חכמתו. לשמוע

למעלה וכמבואר חפצה, בלב נשמעים  החכמה דברי ז')כי חלון ג' .(חדר

‰�‰Â" בספרו קהלת  תאר העולם דברי השמשכל בחלון"תחת למעלה וכמבואר .

כדרך לשמש. ממעל עליונה לבדה והחכמה יד)הראשון. והכסיל "(ב, בראשו עיניו החכם

הולך  יג )."בחשך החשך "(ב, מן  האור בדברי"כיתרון  הדבקים הסכלים  יתאר זה ומטעם .

" לבד השמשהעולם שעיניו "רואי והחכם לה. ממעל שהיא  בחכמה יראו שלא בעבור .

אמר זה ועל החיים . באור רואה יא)בראשו השמש"(ז , לרואי  החכם"ויותר נחלת כלומר .

כי הטעם, ואמר הנחלה. לבעל צריכה שהיא  ממה יותר להם וצריכה השמש , לרואי טובה

הכסף "(ז ,יב) בצל החכמה הכסף."בצל בסבת  החכמה, תורת  בצל לחסות  שיבואו כלומר .

וילמדום . נשמעים  חכמתו דברי  ויהיו עמהם, ושייטיב החכם  כסף בצל לחסות  יתאוו כי

ז  קדמונינו שאמרו ב)ל"כמו  נ, לשמה "(פסחים  בא  לשמה שלא  עצמו "מתוך החכם  אבל .

שלימה  והיא החכמה, בערך מאומה נחשב העושר אין כי  החכמה. עם  לעושר צריך אינו

" אמר זה ועל שישלימה. אחר לדבר תצטרך ולא דעתבעצמה יתרון"ויתרון  יש כלומר .

" הטעם , ואמר הנחלה. על ודעת  בעליה לחכמה תחיה בהיותה "החכמה גם החכמה כלומר .

" ומלת בעליה. את תחיה ונחלה עושר כמובעליה בלי  כז)" ג, מבעליו "(משלי טוב תמנע ,"אל

ה  תאר ראוי לו כי חכמתו. כפי הנוהג  החכמה בעל והוא  לו, שראוי  ממי  ."חכם"פירוש 

נוהג  ואינו חכמה שאסף מי  לא  החיים. באור ותאיר נפשו את תחיה חכמתו, כפי ובהתנהגו

כדרך פ "(עבמנהגיה. ברכות  ירושלמי ה "פ שלייתו "ב)"א שתהפך לו מוטב עושה, ואינו הלומד

פניו  ורק "על לחכם . הכרחי הנחלה אין  כי  תבין בעליה. את תחיה לבדה שהחכמה ולפי  .

והראב  שמש. הרואה זולתו בעבור לו היא ז "טובה ""ע  פירש לחכםל שתהיה יתכן  אם

החכם יהיה ואז עשרו. בעבור אותו יכבדו כי שמש לרואי טוב ויותר לו. הוא טוב נחלה,

תחיה  שהחכמה כסף. וצל חכמה צל בין הפרש יש  אכן  הכסף. ובצל החכמה בצל חוסה

הגוף  במות  מתה שאינה העליונה הנשמה צורת  היא החכמה כי עבעליה. וממה "" כ.

והבן: יפה. המליצה התבארה שפרשנו
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טו חלון 

˙Ï‰˜)(יט בעיר "ז , היו אשר שליטים מעשרה לחכם תעוז ""החכמה פירוש "החכמה . ְַָָ

ב  השם לחכם"שהודיע  תעוז ארחותיה, כפי  שינהגו ליצוריו ממה ה יותר במנהגיה הנוהג 

אע חכם שאיננו מי  אבל בעיר. היו אשר שליטים לעשרה השלטן  חכמה "שתעיז שלמד פי

כי חכמתו. בעבור עוז ימצא  א)לא המעשה "(אבות, אלא עיקר המדרש  מופת"לא  זה ופסוק .

" שם הנחת בענין יסודנו יושר על "חכמה למבין  התאר ושם וכדרך"חכם" יב). ז , (קהלת

בעליה " תחיה י"החכמה בחלון  שפרשנו למעלה". בארנו הכתוב ומליצת ט')ד. חלון ג ' :(חדר

˙Ï‰˜)(כז ּבחכמה "ז , נסיתי זה ומצאתיו "כל בבינתי  ונסיתי בחנתי שדברתי  זה פירוש . ְְָָ

נכון כי וראיתי בשכלי  אני גם נסיתיו זה, במנהג  החכמה שחקקה מה כלומר בחכמה. ישר

למעלה  האלו המליצות היטב שפרשנו וכמו יכלתי , ולא כן אנהג  אמרתי זאת ובכל הוא .

יו חלון ה' :ד)"(חדר

˙Ï‰˜)(א יׁשּנא "ח, פניו ועוז פניו תאיר אדם  ""חכמת  פירוש  החכמה "חכמה . רוח  , ְְֶַָֻ

הכ  הכלל וכדברי ומנהג מנהג בכל החכמה ציורי בו שהמשיל החכמה "שבלבו. והנה ז.

" ומלת פניו. תאיר האדם בנפש  הדבריםפניםהאסופה בכל פונות הנפש  עיני כי  הנפש , על "

בכל  שיש והשנויים  והחלוקות המחשבות  לכל קץ אין  כי  קשה. והמשפט תבחר. איך לראות 

תלמדנו  החכם חכמת ורק הישר. הדרך להכריע בנפש הנטוע  השכל ביכולת  ואין ודרך, דרך

לראות פניו תאיר הבינה ואור האלוהי, העזר אליו ּתלוה חכמתו בעבור כי הנכונה, ִֶָהדרך

כדרך האמת . ט)ולבור ב, ומישרים"(משלי ומשפט , צדק תבין ביתרון"אז שאמר וכמו .

יג )החכמה ב, החשך "(קהלת  מן האור הנפשכיתרון פני הארת  ולולי  ה'. בחלון ובארנוהו "

לא  אדם שבבני  גדול היותר הפקח  וגם לבד. דעתו בשקול האדם  יתחזק לא העליון , באור

בדעתו  כשישקול החכם  אבל בלבו. ותהפוכות ספק נשאר ותמיד שבחר, במה ויאמץ יעוז

וכדרך  עליון. כח יקבל כי הטבעי , המנהג מן יוצא  גדול עוז במשפטו ימצא  הדברים, מן  דבר

ג ) קלח, עוז "(תהלים בנפשי  במופת"תרהיבני  לו נתברר וכאילו שבחר, מה על לב בכל וישען  .

" אמר זה וכנגד יׁשּנא הדעת . פניו בני"ועוז שבנפש מעוז יׁשּנא החכם  נפש  פני  עוז כלומר . ְְֶֶֻֻ

שאור  בעבור האמת ויורנו פלא , בדרך החכם  עוז כי  גדולים. פקחים הם  ואם אחרים , ֶאדם 

" שהחל וכמו המחשבות  בכל דבר פשר יודע ולכן עליו. זורח יודעהאמת ומי  כהחכם  מי 

דבר  אעפ "פשר כלומר חכמתו ". בעבור החכם  ידעם הדעת , מופתי החכמה מנהגי  על שאין  ֵֵָי

וראב  מנהגיו. על לבטוח עוז בנפשו ומצא הבינה, אור לו ז "שהמציאה ""ע  פירש חכמתל

'ועוז  וענין  חיים '. מלך פני 'באור כמו כעס , תסיר והענין  בפניו. אור ותשים  פניו תאיר אדם 

הרוח, על החכמה בהתגבר כי  הענוה. תוליד החכמה כי ממנו. פנים עזות  סור ישנא', פניו

ע המצח. ועזות הכעס  ""יסור מלת  אין  כי דבריו. ישרו ולא  עזותעוז כ. על המקרא בכל "

לראשיתו  דומה המקרא סוף אין  גם שבנפש . הבטחון  אומץ על מקום בכל ונכתב המצח .

למעלה הדברים  מקצת בארנו וכבר הכל, נכון שפרשנו ובמה זה. פירוש ח')לפי חלון ג ' :(חדר
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טז  חלון

˙Ï‰˜)( כה כסל,"ז, רשע  ולדעת  וחשבון , חכמה ובקש  ולתור לדעת  ולבי  אני  ְֶָָסבותי

הוללות ""והּסכלות  פירוש  הכלל "חכמה . וכדברי ומישרים ומשפט  צדק המנהגים חכמת ,

""הי אמר ולביב. אני  הענינים ,סבותי  כל על לב לתת כלומר ולתור, לדעת  והנבון החכם  "

" כי קצתן . ולתור קצתן שני .לדעתלדעת  בחלון שבארנו כמו במופת . הענין  לברר הוא  "

כיולתור " ראשון . בחלון  בארנו זה וגם  מופתי . ברור בלי  גם  והחקירה הדרישה על הוא  "

ההנהגה  וסוד החכמה דרכי סוד כמו הדעת , במופת האדם  ימצאם לא  הדברים  מקצת

והל  התשיעי הכלל וכדברי  יּודע ּו"העליונה. הדברים ומקצת בהן . לתור לבבו סבב ובאלה ְִָב.

ואמר  ולתור. לדעת  בקש  מה ופירש  וחזר אותם. לדעת  לבבו סבב ובאלה במופת . לאדם 

וחשבון" חכמה לבררםובקש  אפשר שאי  העליונה, החכמה בדרכי  העיון לעמוק שבקש  "

ספרו בראש שאמר כמו בהם . לתור ורצה יג )במופת  א, ולתור "(קהלת  לדרוש  לבי  את  ונתתי

החשבון,"ּבחכמה  בעניני  לעמוק בקש  וכן ודרכיהם. מועצותיהם אדם בני מחשבות  והם  ַ

" המופתי  בברור לדעת בקש  ועוד הדברים . סוף על ולעמוד החכמה, מארחות  ֶרשעהנלוזים

הוללות והּסכלות את"כסל, הּסכלות  תוליד ואיך הרשע, את  הכסל תוליד איך כלומר .ֶ

לבו  יצר כפי  כסל מעשה ועושה החכמה מדרכי  הנלוז הוא הכסיל כי  בארנו וכבר ההוללות.

החכמה. על חולק ואינו ל 366ותאותו דרכיו מתאר יצרו."חכמה "ואינו בעצת  הולך אלא ,

הכ  הכלל ""וכדברי  ומלת גדול. ובינה שכל בעל בטבעו הכסיל ולפעמים גםרשעז, נופל " ֶ

היצר  שאין  דברים אפילו האדם , דעת שקול נגד שהן  הגדולות  והתועבות הרשעיות  על

שהוא  הלב יצר לטבע  אפילו מנגדים  שהן  חמס מיני  וכל והמרד הרצח כמו להן, מתאוה

" ומלת כדרךּסכלותרע . החכמה. דרכי  נגד שהן המנהגים  על נופל הוא גם  יג )" ב, (שם 

הּסכלות" מן לחכמה יתרון  שיש אני "וראיתי  ומלת  וגו'. שעמוםהוללות" דברי על נופל "

כדרך המחשבה. וטרוף ז)הדעת חכם"(ז, יהולל העשק המין"כי  ומזה למעלה. ובארנוהו .

בטבעו  הסכל וגם  האדם. דעת נגד שהן  ובזיון  נבלה דברי  ולעשות התמידי , השכרות טרוף

הוללות . לידי מביאה והּסכלות  רשע. לידי  מביא  הכסל כי ראיתי והנה אלה. מכמו יתרחק

הסכלים וכן  השומע . אזן המחרידים  גדולות  היותר הרשעיות גם יעשו לפעמים  הכסילים  כי

הרשעיות יולדּו איך בבירור לדעת  וחפצתי  במעשיהם. וישתגעו יתהוללו ְִָלפעמים 

וההוללות הרשע שיסוד ודעתו, בבינתו שמצא והודיע והּסכלות . הכסל מן  וההוללות

תצוד  האשה הנה והזמה, התאוה רודפי הם  והסכלים שהכסילים  בעבור כי האשה. תסבב

למלאת והכל ויהוללו, ירשיעו ובסיבתה דעת, בלי מעשים  יעשו באהבתה ובהלכדם  נפשם.

שאמר וכמו עצמו. על עוד מושל איננו האשה, בשחיתות  הנלכד כי הרעה. (שםמזימתם

כו) טוב "ז , ידיה, אסורים לבה וחרמים  מצודים היא  אשר האשה את ממות  מר אני ֶּומֹוצא

בה  ילכד וחוטא  ממנה י ּמלט האלהים  ממנו."לפני  מציל ואין  וחזק מר המות כלומר . ִֵָ

הנפשות , בו לצוד וחרמים  מצודים כמו לבה כי  ממנו. וחזקה המות  מן מרה והאשה

עליו366. מתגבר  יצרו  כי חוטא אלא בתורה, טעות שיש טענה טוען אינו  הכסיל
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ידיה  כן הגבורים. בהן  לאסור כעבותות, אסורים , כמו וידיה בו. להעלותן  חרמים וכמשטח

והנה  ומאס ּורּה. ומחרמ ּה ממצודתה עוד ינצלו לא י ּצֹודּו וכאשר אליה. הקרב כל ְִֵֶָָאוסרים 

האלהים" לפני  "טוב בחכמה, ונוהג ה' את ירא  איש  והוא  ממנה " עליו.י ּמלט ה' בחמלת  " ִֵָ

יא)כדרך ב, תנצרכה "(משלי תבונה עליך תשמור טז)."מזמה ב, זרה,"(משלי מאשה להצילך

החליקה  אמריה רעה "מנכריה במצודה כמו יוקש ובהלכדו בה, ילכד החכמה מדרך וחוטא  .

מלאת למען  הרשעיות  כל ויעשה בתועבותיו ויעמיק וזמה. חשק עניני יום  כל ויוסף

ויהרגהו  לבבו ויחם  לאהובתו, מתחבר זולתו בראותו קנאתו תעלה כי הרעה, ְֵַמזימתו

כי יעשה. ממנו ותשאל תאמר אשר כל באהבתה, והרשע  ההוללות  כל יעשה וגם וכיוצא .

חרמה. במשטח  והועלה במצודתה ונצוד אהבתה, בזיקי  אסור הוא

‰�‰Âע ובברור במופת  קהלת  מצא  זה מראש"דבר הדורות  שחשב רבים . חשבונות  י 

הנטועות הכחות  כל כי  אחד. אל אחד אדם  בני  מחשבות  צרף וכן  ודור. דור מקרה וראה

בעז  השלישי  בבית שיתבאר וכמו מחשבות, מולידות  הללו "בנפשות החשבונות ומכל ה.

אמר זה ועל וסכל. רשע לידי מביאה האשה כי  המופת  כז)מצא  ז, מצאתי"(קהלת זה ראה

חשבון למצוא  לאחת אחת  קהלת  אחת"אמרה מחשבה חברתי כאשר מצאתי זה כלומר .

משלי בספר אמר וכן במופת. לי ונתברר החשבון , ויצא אחרת מחשבה כו)אל ו , (משלי

תצוד " יקרה נפש  איש  הכלל "ואשת וכדברי הגדולות , הכחות  בעלת  נפש  היא יקרה ונפש .

ואעפ "הכ  יקרות ."ט . כך כל שאינן נפשות שאר שכן  וכל כזאת , נפש גם  לצוד חזקה היא  כ

עוד לב)ואמר ב, יעשנה "(משלי הוא נפשו כי"משחית נפשו משחית  בה שהנלכד לפי  .

דבריו ופירש והוללות . רשע לג )יעשה ב, תמחה "(משלי לא  וחרפתו ימצא , וקלון ."נגע ֶ

" כמוקלוןומלת הגדולות  התועבות על לח)" ג , קלון"(שם  מרים עליו וכסילים ורמזנו "

ט')למעלה חלון ד' בעז (חדר העשירי  בחדר ויתבאר ימצא ". במצודתה שהנופל והודיע  ה.

ד  נכבדים  ומה הקלון . מעשה גם  לעשות  יצרו ויסיתהו בנפשו ז קלון  רבותנו שאמרו "ברי  ל

ב) סג , ע"(סנהדרין לעבוד ישראל בקשו עריות"לא  להם  להתיר [כדי ] אלא אל "ז כלומר .

יתאוה  ואיך האדם ? דעת  שקול נגד שהן ואבן  עץ לגלולים  לעבוד ישראל בקשו איך תתמה

נמשך  כי אליו? המשתחוה ממעלת מאד והבזוי  הנקלה לדבר להשתחוות  כזה לקלון היצר

שע לפי זה. לקלון גרמה העריות  אל להתחבר הרעה מזמתם כי  האשה. מן  הזה י"הקלון

הע שטים"גלולי  מעשה לדבר וראיה הרעה. והזמה התועבות  כל לעשות הרצועה יותרה ז

פעור לבעל באהבתם נצמדו ממצודתם , ובהלכדם  מואב בנות  עם זנו א-ב)כי כה, .(במדבר

תסבב  שהאשה ולפי  מזה. גדול והוללות  ורשע  קלון  ואין ידועה. פעור בעל עבודת  ֶוענין 

ז  וקדמונינו אבותינו עמדו לכן  הרעות מנפול "לכל להשתמר רבים  וגדרים  סייגים  ועשו ל

שיחתן שכל לפי לו. המותרת אשתו עם  אפילו שיחה להרבות שאסרו עד הזאת , ברעה

ושחוק. תפלות  נשים תמיד 367של יחשוק מאד, עד באהבתה לבו וידבק שיחה וכשירבה

האשה"367. עם  שיחה תרבה "אל המשנה על רמב"ם פירוש א, אבות,
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הבל  במחשבות  ידבק ולבו אמת. ומחשבות  והחכמה התורה מן ויבטל עמה, להיות 

וע שנינו "ותעתועים  זה ועל נפשו. וישחית  עבירות  יעבור ולסוף עליו, יצרו יגבר כן  י 

,א) חבירו "(אבות  באשת וחומר קל אמרו, באשתו האשה. עם  שיחה תרבה ויפה "ואל .

אבות . למסכת בפירושנו מפרשי .368פרשנוהו קא הצדיק דשמעון מתניתין  תנאי  דכלהו

בן ויוסי התורה. על מפרש יועזר בן יוסי מפרש . קא העבודה על סוכו איש  אנטיגנוס 

דקתני והיינו הצדיק. שמעון ששנה חסדים גמילות על מפרש  א)יוחנן ביתך "(אבות, יהי

ביתך  בני עניים  ויהיו לרוחה ""פתוח  עוד ושנה חסדים. דגמילות  מילי שהן תרבה . ואל

האשה  עם  ""שיחה רבינו ומפרש אמרו . מה "באשתו ערוה, ומשום  חבירו באשת דאי  .

אמרו  ביתו באשת אלא  ערוה? גדר וסיפא דבית  מילי  שהן  ומציעתא, לרישא  סיפא ענין 

להרבות תורה מדין שאסור ולאו נינהו. דבית מילי  כולהו והשתא  עמה. לשוח תרבה אל

חסדים . גמילות  שייכא  מלתא  דבכלהו דהוי . הוא  חסדים גמילות  אלא אשתו. עם  שיחה

שאמרו א)וכמו ד, אני '"(ברכות  חסיד כי  נפשי ב)'שמרה פו, הקב (תהלים לפני דוד ה,"שאמר

אקום לילה 'חצות ואני  שעות. ג' עד ישנים  ומערב מזרח מלכי שכל אני? חסיד ולא 

מלוכלכות ידי ואני בראשיהם . ועטרותיהם יושבים  שכולם  אלא  עוד ולא לך'. להודות

ושליא  שפיר [ע"בדם  ."" נמי  והכי האשה כ] עם שיחה תרבה הוא.ואל החסידות  מדרכי  "

מועטים עליה ובני  ודבר, דבר בכל חסידות  במידת  שינהגו כולו ההמון  לצוֹות  שאין ַולפי

ב) מה, להתנהג (סוכה  חייב אדם שכל לחוד תלתא  הנך יוחנן בן יוסי  פריט  הכי משום  ,

עם אפילו שיחה ירבה אם  כי הדין . פי על מנהגיו יעמיד אם  די  ואין  חסידות . במדת  בהן

וע וחרמים, כמצודים  האשה ולב באהבתה. לבו וידבק עליו דעתו תשתבש כן"אשתו, י

בעבור  החכמה ומחשבת  התורה להגיון עוד פנוי לבו יהיה לא כי רעה. אל מרעה יצא 

עד  עבירות , לידי  ויבא עליו יצרו יתגבר וחכמה, תורה שוכח ובהיותו השיחה. הבלי

" דסיים  והיינו גיהנם . יירש גורםשלבסוף האשה עם  שיחה המרבה כל חכמים  אמרו מכאן

גיהנם יורש  וסופו תורה מדברי  ובוטל לעצמו לכל "רעה יוחנן  בן  יוסי מדחייב כלומר .

יעבור  האשה עם שיחה המרבה שכל הדבר שברור לפי אלא  זה אין  כן , שיתנהגו אדם 

הרשע סבת היא  האשה כי בחשבונות  שמצא  קהלת, דברי  הן והן  העבירות . כל לבסוף

כן  אחרי ואמר כח)וההוללות. ז , אחד "(קהלת  אדם  מצאתי , ולא נפשי בקשה עוד אשר

מצאתי לא אלה בכל ואשה מצאתי  הרשע"מאלף סבת במופת  לי נתברר כאשר כלומר .ֶ

ג  למצוא  ממופת  מופת  ולהוליד יותר לבקש  אמרתי חכמה "והכסל. של אחרים דרכים  כ

" שהחל וכמו ברורים , וחשבוןבמופתים  חכמה וברוב "ובקש  יותר. מצא  לא  כי  והודה .

" בשם  להתאר הראוי אדם  מבני  מאלף אחד יש כי  לבד מצא ואשה "חכםחשבונותיו ,

הדעת קלת האשה כי  אות  וזה מצא. לא אלה הענין369בכל ויתר ממנה. להזהר וראוי

למעלה ח')בארנוהו חלון ג ' :(חדר

.36876-77 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 

ע"ב 369. פ קידושין
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יז  חלון 

˙Ï‰˜)(י חכמה "י, הכשר ויתרון יגבר וחילים קלקל פנים לא  והוא הברזל קהה ."אם  ְֲִַָָָ

" הי"חכמה פירוש  הכלל וכדברי  בחכמה ולהתנהג  בלב החכמה ציורי  לצייר אם", כלומר ב.

איך  חלודתו, להעביר החרב פני  לטש  ולא  קלקל לא והנלחם  וחלודה, קהה הגבור ברזל

נשחת שהחרב בעבור זרועו לו תעמוד לא  הלא מלחמה? ביום כזאת  בחרב יתגבר חיילים

בנפש להיות  הצריכה ההכנה החכמה. אל שצריך ההכשר מזה, יותר ועוד וחדודו? מראהו

שחקֹות והוא שיסדנו. הכללים  על נשען  והנמשל רבים . לדברים  שצריכה יחכם , טרם ֻהאדם 

החכמה  שתחוקק ממה להפך הכל לצייר מטבע ֹו כי האדם. לב לטבע  סותרות  ְִִהחכמה

הי הכלל וכדברי  שיתגבר "לציירם . עד הלב יצר עם  תמיד להלחם צריך חכמה החפץ ולכן  ז.

הכ  הכלל וכדברי  המנצח ! ואשרי וגדולה. קשה מלחמה והיא  באדם"עליו, נטוע  ואולם ז.

לנצח  והממשלה העוז בידו יש ירצה, אם  ולכן  צבאו. בתוך כמלך הזה והכח הממשלה, כח 

הכ  הכלל וכדברי חכמה, בארח שיצטיירו לרעה שיצטיירו לרעה המצטיירות  הכחות  א."את 

משכילים הם כי  והדעת. והבינה השכל הן  הן מלחמתו, וכלי  צבאותיו שרי המלך, ויועצי 

ב  השם  וע"באמתת וכבודו. גדלֹו ביראתו ומבינים  להנהיג "ה המלך שהוא  הלב יתאמץ כן  י  ְָ

הכ  הכלל וכדברי חכמה, בארח כחותיו ונכנע ,"מחנה ׁשח  השכל כח שבהיות  מזה ויוצא  ָה.

מאד  עליהן  שהתגברו בעבור ובדמיונות  בּסכלות  מסובכים  ושתיהן  ותועה, הולכת והבינה

הי הכלל וכדברי בתעיותיהן  להתעות והׂשיאום  לרעה המצטיירות אפשר "הכחות אי ואז ח . ִ

אויביו  על להתגבר המלך מיד נמנע  אז כראוי. ביראתו ולהתבונן ה' באמתת  להשכיל להן

פניה, לטש  ולא קלקל לא  ובעלה קהה, החרב שאם  כמו אמר זה ועל במלחמתו. יצליח  ולא 

ולהכשיר  ולטוש תקון צריך מזה יותר עוד הנה מלחמה. ביום  זו בחרב חילים  יגבר ִַָלא 

וביראתו. ה' באמתת  ושישכילו שיבינו ובינתו, שכלו עיני שילטוש והוא  החכמה. אל הנפש 

לא  ואם לרעה. המצטיירות  הנפש  כחות בם  לנצח המלך אויבי בלב חרבות  תהיינה ואז

אע כי  וגזרתו. המלך חפץ יועיל לא  כן  בדרך "יעשה כחותיו כל להנהיג  יסכים שהלב פ

ּסכלות רוח ויעבירו המושל רוח  על תמיד יתנשאו בטבעיהן הקשות  הכחות הנה חכמה,

הרמב  פירוש  לזה ודומה בעיני. נראה כך הנפש. פני  ז "על לספר "ם בפתיחתו זה פסוק ל

צריך 370המורה. החכמה לענין  וכן קהה? שהיא  כזה בחרב להתגבר הגבור היוכל ואמר

ז  והוא  האלהיים . הדברים שישיג  עד חכמה עוזרת  וכחה רבות . בשיטתו "הצעות הולך ל

" שם  וכמו חכמה שהנחת  השכל במופתי האלהיים  הענינים  להשיג השכלי העיון דרכי  על "

הראשון בבית א')שכתבנו חלון א' "(חדר לשון  שאין הלכתי , בדרכי ואני אלא חכמה . נופל "

והחכמה: התורה חקי  כפי הנפש מנהגי  ֵֻעל

Â�‡·‰" דבר שם  בהם שנזכר קהלת  שבספר הכתובים לא "חכמה כל מאלה ויותר .

וכמעט  וסתומים , עמוקים קהלת  דברי ובאמת יסודותינו. כפי כולם בארנום  והנה מצאתי.

ח 370. עמ' קאפח, יוסף הרב של  תרגומו  מהד'
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ז  קדמונינו שאמרו וכמו זה. את זה סותרים  ב)ל"שדבריו ל, רוב (שבת  נתפרשו ומדברינו .

ב  השם  בחסד אני  ובטוח ממנו. גדול חלק ונתבאר פשט , בדרך לא "דבריו אם שאף ה,

ועתה  והנכון . הישר מדרך במאוד נטיתי  לא מחברו, וכונת  הענין עומק מקום בכל השגתי 

" דבר  שם  לפרש תהלים:חכמה אבא  וספר איוב בספר כתוב הנמצא "

0

הח ' החדר

˙Â�ÂÏÁ 'È Â·Â

" ¯·„ Ì˘ ·˙Î�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ¯ÈÎÊÈ‰ÓÎÁÏÎ ˘¯ÙÈ .ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ·Â ·ÂÈ‡ ¯ÙÒ· "

:„Á‡ ‚‰�Ó ÏÚÂ „Á‡ Í¯„ ÏÚ ÂÎ¯„ ÈÙÎ ‰Ê Ì˘ ÌÈ¯ÈÎÊÓ‰ ˙Â‡¯˜Ó‰

א  חלון

Â�¯‡·י למעלה חלון ד' זה ז)"(חדר להזכיר אשוב ולא  איוב, ספר נוסד מה על בקצרה

דבר  שם המזכירים  איוב שבספר המקראות כל לפניך להציג בא הנני אבל שניה. פעם 

המנהגיםחכמה " חכמת דרכי על מונחים המה שגם הודיעך למען  היטב. באר ולפרשם "

הן: ואלו למעלה. המבוארים  חביריהן וככל ומישרים משפט  צדק

·ÂÈ‡)(ה-ו כפלים"יא, כי  חכמה תעלומות לך ויגד עמך. שפתיו ויפתח  דבר אלוה יתן ְָָמי

""לתושיה  פירוש הי"חכמה . הכלל וכדברי  ומנהגיה החכמה דרכי  שבארנו ", וכענין ג.

חכמה מאסף בלבו שיש והאמין  לחכם, עצמו החזיק איוב כי  לו למעלה, ושנודעים  גדולה,

הזה  הדרך שהיה בעבור והתבהל, תמה במכאובות כשהוכח ולכן עליונה. החכמה דרכי

מבינת נשגבים  העליונה החכמה שדרכי למעלה בארנו כבר ואולם חכמתו. לדרכי סותר

שאמר  וכמו דרכיה. נפלאים  ממנו שגם אדם  מכל חכם שהיה קהלת שהעיד וכמו האדם .

יז) ח, למצוא "(קהלת יוכל לא  לדעת החכם  יאמר אם טעם ."וגם  בטוב שם שפרשנו וכמו .

בשמים שעשה מה כל סוד יודע הוא  ית'. הכל ליוצר זולתי  באמת  נודעים הדרכים אלו ואין

שכל  ויודע  לב, תעלומות  כל לפניו נגלו וכן החכמה. סוד כפי  כולם נערכים ואיך ובארץ

לאיוב צופר שהשיב וזהו בחכמה. כולם אדם  בני  עם  ד)מנהגיו יא, לקחי"(איוב זך ְִִותאמר

בעיניך  הייתי ""ובר מלת  כי  דופי, בלי  זכה שחכמתך חשבת הנה כלומר על לקח . נופל " ֶַ

למעלה וכמבואר החכמה, א')למודי  חלון ד' ב (חדר השם  ידבר אילו כי כן . הדבר ה "ואין 

" או ובארץ, בשמים  מעשיו דעת וילמדך הענינים, ויפרש עמך תעלומותבעצמו לך יגיד

יתברר "חכמה  ואז ית ', לפניו וגלויים האדם  מדעת הנעלמים  הרבים  החכמה דרכי  כלומר ,

" לתושיה לך כפלים ומלת371."כי חכמה. של רבים  דרכים  ותושיה תושיה בכל שיש  כלומר

חציו"371. על חציו  ומקופל, "כפול ביאורו כאן "כפלים" הדבריםמלת את הסב הוא אלא המלבי "ם, (לשון 
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בעז תושיה " השלישי  בבית  יתבאר מפעל "" כל כי בחכמה. העשויים מעשים  על ונופל ה

ב  השם  שפעל משל "ומפעל דרך על חכמה של רבים  לענינים כיון  וארץ שמים בתכונת  ה

שתגזור  רבים דרכים ידו על להשלים דבר כל הוכן וכיוצא. הארץ תכונת הרוח, תכונת

וכדרך העליונה. חכמתו י עליהן  ג ' ארץ "ט)"(משלי יסד בחכמה בחדר "יי ' זה על וארמוז .

בעז  ה:"העשירי 

ב  חלון 

·ÂÈ‡)(יב תבונה "יב, ימים וארך חכמה ""בישישים  פירוש  החכמה חכמה . נגלים " ְָָ

הי הכלל וכדברי שלא "ודרכיה ואמר עליו, טוענים  שהיו רעיו נגד איוב אמר זה ופסוק ֵָב.

מהם זקן  הוא כי מהם, הרבה יודע  כי  בעיניו. פשוטים  דברים והם ממנו דבריהם נעלמו

קנין תהיה איוב דעת לפי כי  ימים . במאריכי  והתבונה החכמה, תמצא  ובישישים  בשנים .

לראות שירבה מה וכל העולם . שנוהג והמנהגים הנסיונות  בראית השנים , ברוב החכמה

ראה  השנים  ברוב ולכן  הנפש. אל מחוץ תאסף החכמה כי החכמה, דעת  יוסיף ולשמוע

כן האמינו וחבריו אליפז וגם חכמים. מפי הרבה ושמע מהן , יותר הרבות  השם מפעלות

והלעיג  מאיוב. זקנים  אנשים ביניהם שנמצאו השיבו אבל הזאת. הטענה דחו לא  ולכן

ואמר בישישותו. התפארו על ז)אליפז טו, תולד?"(שם אדם נולדתהראשון  האם  כלומר "

וכאמרו ממך. ישישים נמצאו באמת  כי  שכמוך. זקן ימצא שלא  אדם , כל לדת  י)טרם (טו,

ימים" מאביך כביר בנו, ישיש  גם שב מחשבה "גם דחה אליהוא כי ז' בחדר פרשנו וכבר .

ואמר ח)זאת . באנוש"(לב, היא רוח  מבואר:"אכן ושם  .

·¯‰Â רמב] משה ז "רבינו מעלת"ם ] קנות  על נופל חכמה שׁשם זה מפסוק להעזר רצה ֵל

תימה. דברי  והן  המדות . מעלת לקבל ההכנה היא לבדה, בזקנה הנקנית ושהחכמה המדות ,

ז  הרב לדברי  פנים נשא לא  כי  קראשקאש, המכונה ספרו ממפרשי  לאחד ואמר "ואפריון  ל

כל  ומלאכת  ואלהיות טבעיות החכמות שאר כל וקנין המדות  מעלת קנין  בין הבדל שאין 

" החכמים נקראו כן ובעבור הימים . וברוב הזקנה בעת  ישתלמו כולם כי "זקניםמעשה.

ב)בתורה כא, ושופטיך "(דברים  זקניך יט)."ויצאו כא, עירו "(דברים  זקני  אל אותו "והוציאו

והרמב  כמוהם . ז "ורבים מספרו,"ם אחר במקום  אומר אל 372ל צריכין  האדם ימי שרוב

זה. את זה סותרים דבריו והנה הפועל. אל שבכח מה להוציא גדול פנאי  וצריך החכמה.

שאל  במדות373עוד זקנתו ימי  עד שקוע  היה אם המדות, מעלת  בזקנה האדם  יקנה איך

שבעבור  שנאמר או חזק. טבע נעשה ההרגל כי יותר? חזקות זקנה לעת  ותהיינה מגונות ,

זּכּות ולא  המדות, מעלות  קנין  זה אין מפחיתיותיו רבות יעזוב הזקנה לעת  גופו ַחולשת

אחר ) את לנמשל  "וכפלת וכמו המוסתרים. ותוך  פנימיות יש  לעינים, שנראה מה על  נוסף אומרת, זאת
ט)היריעה" כו , שם(שמות רש"י ודברי

נא 372. פרק ח"ג או לד; פרק ח"א נבוכים, למורה רבינו  כוונת שמא

קרשקש 373. חסדאי  הרב
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הרמב  גם  דּבר. ויפה הנזכר המפרש  דּבר ככה הכחות. בטול אלא ז "נפש בפירוש"ם עצמו ל ִִֵֶ

א  "בות למסכת א, אימתי (פרק  עכשיו לא לעת)"אם  יותר תתחזקנה המגונות  שהמדות אמר,

מטעם הגוף, כח חולשת  בעבור זקנה לעת  המדות מעלות קנות אם שואל אני  ועוד הזקנה.

והגבורה  והמהירות הזריזות כמו ידועות . במדות  לחכמה מוכנת  הבחרות  תהיה עצמו זה

הזקנים . מן  ותכלינה בבחורים, אפשרים שהן 

È˙˙�Â ז הרב דברי  ליישב ""לבי שם הניח  כי בשיטתו שהלך ההשגותחכמה ל על "

הראשון בבית  כמבואר השכל מופתי בדרך א')האמתיות  חלון א' בנפש(חדר נטוע השכל וכח ,

וכמ  היצירה. שם"מתחילת ב')ש חלון ד' השכל (חדר חסר כי  הזקנה. תועיל לא  חזק איננו ואם

" שם הניח וכן  יחיה. שנים  אלף ולוא זמן , בשום ישיג והתחבולותחכמה לא  הערמות על "

" שם  הניח  וכן הזקנה. להם תועיל שלא  השכל, מכח מקורם  אלו וגם כל חכמה הרעות . על "

לעמול  הכח בעלי הם כי  הזקנים, מן  יותר הבחורים  ילמדום  המה וגם  מעשה. מלאכת

ואע ועושר. הון ידיהן על לקנות תאוה ומלאים והערים"ולטרוח, בילדותו השכיל שאם ְֱִֶפי

לבדה  הזקנה זאת בכל הזקנה, לעת  יותר ישתלמו כולם  בילדותו, המלאכות  ולמד בילדותו,

ב  לומר הכתוב יחליט ולא  הועילה. חכמה "לא  הזקנה,"ישישים  עת קודם  למד לא אם  כי  .

המגונות , במדות  מילדותו הורגל אם המדות , מעלת  וכן  ישיש. בהיותו חכמה בו תמצא  לא 

חכם מפי  למדם  לא אם וכן חשובות . במדות ינהג  ולא הזקנה לעת  יותר שיתחזקו ספק אין

מחוצה  תאסף אבל הנפש , מן  תודע  לא החכמה כי מנפשו. זקנה בימי ידעם  לא  בילדותו,

פנים יעיז הילדות כי חכם . מפי  עניניהן  לקבל הוא  המדות , לענין  הזקנה שיועיל מה אבל לה.

להיות רע , לכל יתאוה הדם  ורתיחת  הבחרות המיית כי  זה. לענין  חכמה דברי  יקבל ולא 

שהדברים לעיניו יּדמּו ותאותיו ותאוה, וכבוד שנאה קנאה מזימות  ולחשוב וזולל ְַסובא

ורשע . ּסכלות  הם  המדות אלו שכל החכמים  לדברי  יאמין ולא הנה. טובות הללו המגונים

לפי חכמה, שהם  ויאמין  מפיהם  ויקבל המדות לענין  חכמים  דברי באמונה יקבל הזקן  אבל

התאוה  אנשי  איך רבות  נסיונות ראה הימים וברוב חלש , ויצרו דמו, רתיחת  שקט שכבר

המשגל  ורוב קרעים . ומלבישם  והונו האדם ימי  יאּבדּו והסביאות  ושהזוללות לׁשּמה. ְְְַַָהיו

זקנים ולכן העולם. מן האדם  את  מוציאין והכבוד והתאוה והקנאה רעים, תחלואים מולידה

ואע לבדה הזקנה תעשה וזאת  אלו, בענינים  האמת  הללו,"יבינו המדות בכל ילך שלא  פי 

ז  הרב נזהר ולכן  והשקר. האמת בין ויבדיל בנפשו ידעם מקום  ואמר "מכל במליצתו ל

" היא  לבדה בזקנה הנקנית  המדותשהחכמה מעלת  לקבל תועיל "הכנה שהזקנה כלומר .

לו  שיבור ישרים דרכים  שהן ולהאמין המדות , מעלת חכמים מפי  שתקבל הנפש להכין 

הזקנה  שאין לפי המדות. מעלת הן  לבדה בזקנה האדם יקנה אשר הדבר אמר ולא  האדם .

אלא  דבריו. להסביר נכון  דרך וזה חכמים . מפי  לקבלם  הכנה היא  אבל בנפש , המדות  מקנה

" שם שהנחת  יסודנו לפי הפסוק בפירוש  זה לכל צריכין אנו כפיחכמה שאין ההנהגה על "

חשבו  ולכן הרבה. תאסף הימים וברוב לחכמה קץ ואין הנפש . אל מחוץ ושתאסף החכמה,

ובבחורים: בילדים  תמצא מאשר יותר חכמה תהיה וזקנים  שבישישים  וחבריו איוב
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ג  חלון
·ÂÈ‡)(ז חכמה "לב, יודיעו שנים ורוב ידברו, ימים ""אמרתי פירוש דרכי"חכמה . , ְָָ

הי הכלל וכדברי ומנהגיה חשב "החכמה מתחלה הוא  שגם  אליהוא אמר זה ופסוק ב.

שידברו  מה והאזין  פה על יד ׂשם לימים, צעיר בהיותו ולכן  השנים, ברוב החכמה ִֶַָָׁשּתודע

כי לו נתברר איוב, טענת על להשיב יכלו ולא עוד, ענו ולא  שעמדו ועתה ממנו. הזקנים

מן נעלמים שהיו חכמה עניני  בנפשו מצא  כי חכם . בילד יותר החכמה שתמצא אפשר

הדבר וטעם  הללו. ו)הזקנים ב, חכמה "(משלי יתן יי ' המבקש"כי האדם רוח יושר כפי והכל ,

מאשר  יותר זמן במעט  ויחכם אלוהי עזר ימצא  ואז לקבלה. ורעיוניו נפשו ומטהר חכמה

למעלה שבארנו וכמו רבות, בשנים הזקנים  ו')יחכמו חלון ב' אמר(חדר זה ועל ח). אכן"(לב,

תבינם שדי ונשמת  באנוש היא  :"רוח

·ÂÈ‡)( יג איש"לב, לא ידפנו אל חכמה, מצאנו תאמרו ""פן פירוש  דרכי"חכמה . , ְֵָָ

הי הכלל וכדברי ומנהגיה העליונה לד "החכמה הואלתי כלומר שמיםד. כבוד מפני  בר

" לאמר בלבכם תאמרו אחריש  אם  כי חכמה. בהם  שאין  בנו ולהוכיח ויש חכמה, מצאנו

עמוק  שהויכוח לפי עוד, דבריו על ענינּו שלא  ומה למצוא. אדם  שיוכל החכמה דרכי ִָכל

לבדו  והשם  עולמו. את  בהן  נוהג  שהוא  דרכיו האדם  מלב העלים  והשם האדם. מדעת

אדם מבני  איש לא להוכיחו, ויוכל איוב דברי ואודיע"יהדוף אני. אף דעי אחוה כן על .

דרכיו  ואת  ה' את ידעתם לא  כי בכם  תלוי שהחסרון ותראו בחכמה, השם  מנהגי  יושר

לב  חכם לכל שראוי ולפי ה'. דרכי ישרים כי  וידע  אלה יבן  חכם איש  אבל הנפלאים .

חלקי. אני אף אענה לכן ומעשיו, דינו ולהצדיק ה' מלאכות יז)לספר לב, דעי"(איוב אחוה

אני :"אף

·ÂÈ‡)( לג חכמה "לג , ואאלפך ב "החרׁש השם חכמת  דרכי הכלל ", וכדברי במנהגיו. ה ְֲֵַָָ

חכמה "הי דברי ואאלפך החרש  נגדי , דבר להשיב בידך שאין הואיל אליהוא. דבר זה וגם  ד.

ובמישרים: במשפט  בצדק הכל כי  תדע  ואז בריותיו. את השם  בהנהגת

ד  חלון
·ÂÈ‡)( ה לחכמה "יג, לכם  ותהי  תחרישון החרש יתן  ""מי  פירוש של "לחכמה . למנהג  , ְְָָ

הי הכלל וכדברי  כמ "חכמה חכמה. בלי  שדבריהם  והודיעם  רעיו, נגד זה דבר איוב (יג ,ש "ב. ֵָ

כולכם"ד) אליל רופאי  שקר, טופלי אתם את"ואולם  דעת ללמד לחכם  שראוי  כמו והנה .

כן כן . ינהג  חכם  וכל חכמתו, ודרכי  ה' צדקת ולהודיע בפיו השם מלאכות ולספר העם ,

תועה  ידבר כי  הללו בעמוקות ידבר ולא מחסום, לפיו לשום  חכמה למד שלא למי  ראוי 

תחוקק  זה, למנהג שתחוקק ומה האנשים . השתנות  כפי משתנים  החכמה מנהגי  כי ושקר.

" אמר ולכן אחר. למנהג תחרישוןלהפך החרש יתן "מי  הללו, בענינים תדברו ולא ותהי"

לחכמה  אע"לכם  חכמה. של למנהג  החרישה לכם תחשב כלומר המדרׁש". שלחכמים  ְִָפי

טוב: מנהג  החרישה חכמה יודעים  שאינכם לכם חכמה, של מנהג
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·ÂÈ‡)(ב חכמה "יב, תמות  ועמכם  עם  אתם כי  ""אמנם  פירוש החכמה "חכמה . דרכי  , ְָָ

הי הכלל וכדברי והי"וציוריה לדבר "ב הרבו מחשבתם  שכפי רעיו אל איוב דּבר זה גם  ִֵֶָד.

תמות ועמכם  נכבד, עם שאתם חושבים , שאתם  כמו אמת  יהיה אם  גם והשיב חכמה.

ולא  עמכם  היא תמות  ובמותכם  הרבה, חכמה בנפשכם אספתם  כי כשתמותו; חכמה

החכמה  כל בלבי  גם כלומר מכם . אנכי  נופל לא  כמוכם , לבב לי  גם הנה בעולם. עוד תשמע 

וכמ  כלל. חכמה בכם  אין  האמת  לפי  ואם  לדבריכם. צריך ואיני בכם , ""שהיא אליל ש  רופאי

וראב "כולכם ז ". ""ע  פירוש פירושעמכםל וכן  חכמתם. נסרחה כענין  כסילתכם . בעבור "

ז "רלב  ""ג מלת הפרושים ולכל קוטב חכמה ל. על כי  בחכמה, יצוריו את  השם  הנהגת על "

כולם: זה שבספר המאמרים תסובינה זה

·ÂÈ‡)( יג ותבונה "יב, עצה לו וגבורה, חכמה ""עמו פירוש  והוא "חכמה . החכמה. מנהגי , ְָָ

ב  השם ועם  לבדו, לו נודעת  והיא החכמה. המעשים"אדון כל נוהג  והוא החכמה. לבדו ה

וכן חכמתו. חפץ כפי הכל ולמלאות  המעשים . כל לעשות והכח הגבורה עמו וכן בחכמה.

בעז  ויתבאר ותבונה. עצה השלישי:"לו בבית  ה

ח  חלון

·ÂÈ‡)(ח חכמה "טו , אליך ותגרע  תשמע אלוה ""הבסוד פירוש החכמה "חכמה . דרכי  , ְָָ

הי הכלל וכדברי ומנהגיה עצמו "העליונה שהתפאר לאיוב אליפז אמר זה ופסוק ד.

ואמר יב)בחכמתו. יב, חכמה "(שם  "בישישים בשם  רעיו וּתאר למעלה. וכמבואר טופלי" ְֵֵֵָ

אליל  ורופאי  שאתה "שקר הזאת הגדולה החכמה קבלת מאין  נא  הגד אליפז, והשיב .

" ומלת  בסודו? אלוה שיעץ מה ושמעת אתה, נביא  האם בה? כמוותגרעמתפאר לו," (שם 

מים"כז) נטפי  יגרע ""כי  וכן  לארץ. רדתם  על שהוא  חכמה , אליך אליך "ותגרע ירדה האם  .

בעבור  ואם  ודרכיו? השם  מנהגי יודע  שאתה בוטח להיות  שתוכל עמך ושכנה ממרומים,

זה ועל כמוך. ישישים  יש ישיש? ז)שאתה תולד?"(טו, אדם  י)."הראשון  גם"(טו , ׂשב ָגם 

בנו  כמ "ישיש בינה , בנו גם הגדולה, ובינתך הרחבה דעתך בעבור ואם  ראשון . בחלון בואר

זה ועל כמוך. ט)ודעת  הוא "(טו , עמנו ולא תבין נדע , ולא ידעת רש"מה גם ז ". פירש"י  ל

עליך " לרדת  למטה מלמעלה תרבה ראב "ותגרע , ופירושי נכונים . ודבריו ורלב ". ז "ע  ל "ג

הפשט : מן  רחוקים

·ÂÈ‡)( ג הודעת"כו , לרוב ותושיה חכמה, ללא יעצת  ""מה פירוש חכמה . לאנשים"ללא , ְָָ

הי הכלל וכדברי  העליונה החכמה דרכי  למדו שהחל "שלא  בלדד נגד איוב אמר זה פסוק ד.

ספרת למה איוב והשיב אל. עם  אנוש  יצדק שלא להוכיח ומעשיו, השם  גבורות ֵלספר

בדבריו. שהאריך וכמו ממך, יותר יודע אני  לרוב. תושיה והודעת כמוני , לאיש השם עצות

ובבית תושיה. יודעים  ושאינם חכמה, בהם  שאין  לאנשים הללו העצות  לספר לך והיה

בעז  יותר יתבאר ה:"השלישי
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·ÂÈ‡)(יח מפנינים"כח, חכמה כדרך"ומשך טו). ג, חפציך "(משלי וכל מפנינים היא יקרה ְָָ

בה  ישוו והעשירי:"לא התשיעי  בחדר ויתבאר .

·ÂÈ‡)(יב תמצא "כח, מאין :"והחכמה

·ÂÈ‡)(כ תבא "כח, מאין :"והחכמה

·ÂÈ‡)(כח חכמה "כח, היא אדני יראת  ויתבארו "הן  הישרה. ההנהגה חכמת  על שלשתן . ְָָ

העשירי:"בע בחדר ה

ו חלון 

·ÂÈ‡)(כא ּבחכמה "ד, ולא  ימותו בם יתרם  נסע  ""הלא  פירוש  בחכמה . בעבור "ולא  , ְְָָ

הי הכלל וכדברי החכמה, בדרכי נהגו ולא  למדו איוב "שלא את אליפז הוכיח ובזה ב.

ואמר נפשו. ז)שהצדיק נכחדו?"(ד, ישרים ואיפה אבד? נקי  הוא  מי נא  ההולך "זכר כלומר .

שכלם על ונשענו החכמה מן שסרו האנשים  ואולם צרה. מכל י ּמלט ובמישרים  ִֵָבצדק

שאמר וכמו יאבדו. המה ח)ותחבולותיהם אלוה "(ד, מנשמת  וגו' און חורשי  ראיתי כאשר

""יאבדו  יאמר זה ומי  החכמה. הכל עיקר כי  לבבי. אמר "זכיתי זה ועל יז). האנוש"(ד,

יאמין . לא  בעבדיו הן  גבר? יטהר מעושהו אם יצדק? יט)מאלוה חומר "(ד, בתי  שוכני  "אף

תמיד  ראויין והן  החכמה, מדרך לבם  נפתה עת  שבכל ותהפוכות , גויה בעלי  כלומר וגו'

זה ועל כ)להענש . יאבדו "(ד, לנצח משים מבלי  יּכּתּו לערב תמיד "מבקר שהן כלומר . ַֻ

יאבדו  למוסריו, לב ׂשמים שאינן ועל לו. יוסרּו אולי  לערב, מבקר מוכים אלוה, ְִִָָבמוסר

לפי השפלים , כל על האדם יתרון  שבה העליונה נפשם  בעבור עליהן יחמול ולא  לנצח .

תמות . חכמה מאסה כי בעבור ולכן טובּה. והלך ונסע יתרונה אבד חכמה הנפש אין  שאם

" זה, בםועל יתרם  נסע  ""הלא ולכן  נסע . החומר שבבעלי היתרון כלומר ולא . ימותו

בחכמה:"בחכמה  נהגו ולא  החכמה מנהגי  למדו שלא  החכמה, עזבם בעבור כלומר .

·ÂÈ‡)(לו בינה "לח, לשכוי נתן  מי  או חכמה, בטוחות שת ""מי פירוש  כח "חכמה . , ְָָ

הושם הזה והכח הששי . הכלל וכדברי  פנימה, ומציירם החכמה חקֹות  המקבל ֻהחכמה

" השם  ושאל בקרבו. והוא  בטוחותבאדם  שת  ""מי  וכן  זה. כח שבאדם, סתר במקום מי,

לשכוי אםנתן כי עצמן. והבינה החכמה על ואיננו הדברים, הלב יבין  שבה הבינה. כח "

במליצות להבין  הבינה בכח ישתמש  לא ואם  בטוחותיו. ימצאנה לא חכמה האדם  יקבל לא 

על  רק השם שאל שלא  ולפי רבות . פעמים שבארנו וכמו בינה יבין  לא  ומעשיה, החכמה

והבושת הענוה כמו בטוחות הנטועות  הכחות  שאר על שאל ולא והבינה החכמה כח 

" שתיבת  לומר נוכל הנפש , בסתר שנמצאים  גדולות נפלאות הן  שגם כוללתחכמה והיראה "

הכלל  וכדברי  החכמה, נושאי  והן החכמה חלקי כולם הם כי  בה. הנטועות  הנפש כחות  כל

כח  הבינה אבל החכמה. דרכי יצייר לא כי  לעולם , יחכם לא האלו הכחות  ולולי החמישי.
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שהוא  לשכוי  ויחסו עצמו. בפני  הזכירו ולכן  החכמה, חלקי שהן הכחות  בכלל ואיננו פרטי 

ו  ובשכל. בבינה מושל האדם  לב כי הראשון הלב, בבית שבארנו א')כמו חלון ד' והבן:(חדר

·ÂÈ‡)(יז בבינה "לט, לה חלק ולא חכמה, אלוה הּׁשּה המליצה "כי  בעיניך יקשה אל . ְִַָָָָ

" לומר עליו שיתכן זה בענין נמצא בינה או חכמה דבר איזו תשאל כי  השה הזאת . ?."כי 

" שמלת תדע "חכמה אבל מלת וכן  החכמה, כח על הוא  גם  זה שבפסוק כח בינה " על "

" פסוק כמו שתהבינה. ולא מי החכמה, כח  רננים בכנף שאין  והגיד למעלה. המבואר וגו'. "

זכוכית כלי  להניח טוב שאין יבינו אדם בני  כל משל. לך אמשול הדבר ולבאר הבינה. כח 

תרמסהו  או יגנב, או יקחהו, שימצאנו מי  כי אדם. בני  רגל כף מדר הרבים ברשות  ְִָיקרה

נראה  אם ולכן  כלל. אדם בינת  בו שאין  [היא] אות  הרבים ברשות  שמניחו ומי  עובר. רגל

כן , עושה יעשה (נבינהו)אדם ואם הסכנה. לפניו ונצייר הדבר, טוב לא  כי  להבין] לו [ניתן

בו  אין שגם [היא ] אות ועשהו, וחזר הכלי , ונשבר אחת  פעם כן  שעשה או אחרת פעם  כן

או  ענינו. מצייר והיה שלמדנוהו מה שומר היה הזה, הכח בעל הוא  אם כי  החכמה. ָכח 

רננים כנף לזה וכדומה עוד. מעשותו נזהר והיה ראשונה, פעם  שקרה מה שומר שהיה

שאמר כמו כן. עושה יד-טו)שהיא  כי"(לט, ותשכח  תחמם . עפר ועל ביציה לארץ תעזוב כי

ּתדּוׁשה  השדה וחית ּתזּורה וחית"רגל אדם  רגל כף מדרך במקום  ביציה מטלת היא  כלומר . ְְֶֶָָ

ואף  פעם אחר פעם כן עושה שהיא  רואים  ואנחנו הבינה. כח  בה שאין אות וזה השדה,

המקרים תרשום  ולא שתראה מה שוכחת שהיא לפי  בניה, אבדו שכבר שראתה פי על

וכמ  טו)ש "בציוריה. תזורה "(לז, רגל כי זה ותשכח  ועל החכמה. כח  בה שאין אות וזה "

" כי בבינה [אמר] לה חלק ולא  חכמה אלוה איוב."הּׁשּה בספר מצינו לא  מאלו ויותר והבן. . ִָ

כולם: ונתבארו

ז  חלון

ÌÈ·Â˙Î‰:הן אלו תהלים ל)בספר לז , תדבר "(תהלים  ולשונו חכמה יהגה צדיק ְָָפי 

""משפט  פירוש הי"חכמה . הכלל וכדברי  וחקֹותיה החכמה דרכי והי", ירא "ב הצדיק כי ד. ֻ

כפי החכמה אדני  על מיוסדים דבריו כל כי  חכמה. יהגה פיו ולכן מצותיו ועושה ה' ֵאת 

" ואולם אדם . לבני חקֹותיו ויספר השם , משפט חקֹות תדבר כפי"לשונו משפט  וכל . ֻֻ

הראשון  בבית  שבארנו כמו ז')החכמה. חלון ב' טו)וכמו(חדר יט, תשפוט "(ויקרא בצדק

""עמיתך  מלת כי  החכמה. דרכי הן הצדק ודרכי  הצדק, דרכי  כפי  תשפטהו כלומר "צדק ,

הראשון בבית שבארנו כמו החכמה ה ')על חלון ב' המשפט (חדר לישר דבר, להבין  צריך אבל .

למעלה שבארנו וכמו  הצדק יסודות ג ')כפי  חלון ב' "(חדר אמר ולכן  משפט . תדבר "ולשונו

כמו בבינה. שהן  המאמרים על תמיד הזאת המליצה יח)כי יב, מרפא "(משלי חכמים ,"ולשון 

למעלה י ובארנו חלון ד' החכמה,א)"(חדר בדרכי  שהיא  והבינה החכמה, מן  מדבר שהוא  ולפי  .

ואמר לא)סמך לז, אשוריו "(תהלים  תמעד לא בלבו, אלהיו פיו "תורת  דברי  כן  על כלומר .

בלבו  משפט יבין  כן ובעבור החכמה דרכי המלמדת  בלבו אלהיו שתורת בעבור בחכמה,
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וכן ולאמתו. לאשורו יוציאהו אבל אשוריו, תמעד טו)ולא  יד, לאשורו "(משלי יבין ."וערום 

" בספר  גניםויתבאר  בעז מעין ה:""

ÌÈÏ‰˙)(ח תודיעני"נא, חכמה ובסתום בטוחות, חפצת  אמת ""הן פירוש "חכמה . ְָָ

הי הכלל וכדברי ומישרים, משפט צדק המציירים  החכמה המקרא "ציורי הפתרון. ושמע  ב.

" שהחל כמו שבע . בת מעשה על הקדש ברוח דוד שיסד התשובה במזמור נכתב למנצח הזה

שבע בת  אל בא כאשר וגו' לדוד שגבר "מזמור לפי  החכמה דרך על עבר זה במעשה והנה .

בעומק  הסתתר הקדושה ודרך בלבו. התאוה כח והצטייר שעה, לפי הּסכלות ציור עליו

וכדרך עבירה. לידי  בא  ולכן  ההיא , בעת מצאּה ולא  כ)נפשו ז, צדיק "(קהלת אין  אדם כי ְָָ

יחטא  ולא  טוב יעשה אשר למעלה"בארץ היטב באר זה ענין  על שדברנו וכמו ה'. (חדר

י') והתאמץ חלון הּסכלות, ציור לבו על שגבר מאד לו והצר חטאו על בתשובה ששב ועתה .ֵַ

וכדרך ובאחורניתה הנפש  בסתר יא)לדכאו כט, ישבחנה "(משלי באחור וכמבואר "וחכם  ,

ח')למעלה חלון ד' ולהמשילו (חדר ולציירו נפשו, מעומק החכמה ציור להעלות  והתגבר .

לאדם הנלוה האלוהי העזר מבלעדי יכול לא  כי וראה במנהגיו. בו לנהוג שיוכל עד בלבו

הכ  הכלל וכדברי  הפועל, אל הכח  מן  ציוריו והחל"להוציא אלהיו פני  חלה אז (תהליםד. ִָ

ב) כחסדך "נא, אלהים "חנני ומלת  וגו'. ז חנינה " שתקנו כמו הדעת, על ב)ל"" יז, (מגילה 

דעת" לאדם חונן  וכדרך"אתה יט). לג , אחון"(שמות  אשר את שיעזרהו וחנותי בקש  וגו', "

ב  הראשון "השם  בבית בארנו וכבר מדעו. ציורי בו לגלות  ה ')ה חלון ב' הכלל (חדר ובדברי 

" שמלת  "חטא השני ומלת  החכמה. מדרכי הנליזה על נופל הבינה.עון" דרך המעוות על "

דרך  כן  גם שעה לפי  מעות  חטאו בעת שהחוטא  ספק אין והנה הדבר. טעם  שם  ובארנו

ז  קדמונינו אמרו זה סוד ועל א)ל"הבינה. ג , נכנס "(סוטה  כן אם  אלא עבירה עובר אדם אין 

שטות רוח  ובפרט "בו לחטוא ? פניו שיעיז אפשר איך ּסכלות מרוח מוטעה שהוא לולי כי  .

ה'. כבוד הארץ כל מלא  כי יחשוב והלא  כזאת . גדולה כד)חטאה כג, איש"(ירמיה  יסתר אם

יי' נאם אראנו? לא  ואני  ואיה "במסתרים, הארץ? בכל משוטטות ה' ועיני יחטא  ואיך .

לא  ומי  העוברים ? על ית ' וזעמו עוזו יראת  ואיה האדם ? לב על המצויירים  וגדלו כבודו

ועל  עליו. הגובר ּסכלות  רוח  ידי על הדרכים  אלו מעוות שעה לפי ואולם אלה? מכל יחרד

בשכלו  מעוות גם  הנפש , בטבע הנטוע החטא ציור בהתגרות  חוטא  שהאדם מלבד כן

" וזהו  ."עוןובבינתו,

‡Ï‡ ה און  אנשי  בו שנשחתים הדעת  להׁשחת  דומה הזה הענין בעיניהם"שאין  "חכמים ְֵֶ

פניהם נגד ואפילו "והנבונים צורתם, הׁשחת מפני עת בכל און  יחשבו הללו הכתות  כי  .ְֵֶ

החוטאים שאר אבל כלל. אמת  דרכי  מציירים  ואינן החטאים , ציורי  התגברות  בשעת  שלא

וכשישקוט  שעה, לפי השכל נגה המאפילים והּסכלות התאוה התגברות  בעת  רק יעותו לא 

ההיא  בעת  לבם  על שעלו המחשבות  רוע  ויבינו חשבו, מאשר יתנחמו תאותם ַַָהמית

הראשון  ובבית שלמה. בתשובה עליהן ז')וישובו חלון ח' פרשת (חדר ל)בארנו טו, (במדבר

רמה " ביד תעשה אשר ה "והנפש  המורדים  מ ּכת  מדברת שהיא ואמרנו בעיניהם". חכמים ִַ



ז  חלון - הח' 503החדר

פניהם נגד ""והנבונים הכתוב אמר כן  שעל ובארנו בה , הזאת"עֹונה הכת  בין להבדיל . ֲָ

תוקף  מהתגברות רק יחטאו ולא  ישרה, ובינתם  שלמה דעתם  החוטאים כי  חוטאים. לשאר

אפיקורוסות , מצד ועוברים  דעתם  שנשחת  און אנשי  אבל הנפש. בטבע  הנטוע  הרע  הציור

שעה  לפי  רק איננו העון אם כן  ואין ובינתם . שכלם  נשחת  כי  עצמה, בנפש העון הנה

" עליו קורא  אני  אין  הרע הציור בה בהתגבר ונחם"ע ֹונה מחטאו וישוב מעט  עוד שהרי  . ֲָ

ז  קדמונינו דברי יקרו מה תבין זה ועם  לבו. לוח  על כתוב האמת דרך בהיות ל "מעונו,

ו') פסקא שלח, ז (ספרי, הם  כי  בוריין , על המליצות  הבינו ""ואיך דרשו שאינו ל בזמן  בה, ֲָעֹונה

תשובה  ה "עושה מּכת מדברת הזאת שהפרשה בחכמתם שראו לפי בעיניהם". "חכמים  ִַ

" אמר בה ושעליהן ז "ע ֹונה וידעו שכל ". השכל 374ל דרכי  בּסכלותם  מעוותים  החוטאים  ֲָ

" פירשו ביניהן להבדיל ולכן  בה והבינה. שנשחתעונה אות זה כי  תשובה. עושה כשאינו "

" עליו אני וקורא עצמו הנפש  בפנימיות  העון ואז ובינתו, בה דעתו כשעושה "עֹונה אבל . ֲָ

" מקרי לא בה תשובה למעלה עֹונה שבארנו מה הבן  ועתה ישרה. ובינתה שלמה דעתה כי  " ֲָ

ז  מאמרם בפירוש  הראשון  לבית  ב)ל"בפתיחתנו קיט, שביזו "(שבת  עד ירושלים חרבה לא 

ת למעלה"ח "בה שבארנו מה על הבט גם למשובתם. מרפא  עוד היתה שלא לפי  ד'. (חדר

י  בסנהדריןא)"חלון הסוגיא  ב)בפירוש  המבזה (צט, זה אפיקורוס? איזו ושמואל רב שאמרו

ז "ת מאמרם תסתכל וכן  יא)ל"ח . משנה  ג  המחלל (אבות, ששנה המודעי , אליעזר ר' משנת  על

ופרשנוהו  זו. במשנה עמוקים  דברים ויש הבא . לעולם  חלק לו אין  וכו' הקדשים את 

אבות . למסכת ירושלמי375בפרושינו בתלמוד ואמרו האפיקורסים . כתות על נשנית היא כי 

פ  פאה , ה "(עיין סוף ""א ימיוא, כל גמור אבל ")"רשע תשובה. עשה כשלא אמורים  דברים  במה

התשובה  בפני  שעומד דבר לך אין  תשובה עושה "עשה שאם  שאמרנו. מטעם זה וגם .

" עליו קורא אני  ואין וצורתו. דעתו נשחת  שלא סימן בה תשובה האמת"ע ֹונה כי  הראיתיך . ֲָ

צד. מכל מאיר

È¯Á‡Â עוד ונזכיר בבאורו. עסוקים שאנו הענין לפרש  נשוב הזאת , הנפלאה ההקדמה

" שבין ההבדל על נעמוד שאם  הראשון, לבית  בפתיחתנו עליו שרמזנו ל חטא מה ,"עון""

" לשון  תמיד למה "כבוס נדע  מלת  אליו סמוך משל, דרך על שנזכר ""עון" ולשון  "טהרה .

" מלת אצלו נכתב משל, בדרך הבדל "חטא כשנזכר יש  כי דע הדבר! טעם ואאלפך החרש  .

" שרש "רחץ בין  לשרש אע"כבס " במים . הבא דבר כל על נופל רחיצה לשון  שאין". פי 

רחיצה. לשון עליו ּתפול זאת בכל המים ידי על ממראיתם  המשתנים דבר באותו ִכתמים 

לשון בתורה נאמר מת , טומאת  או נבלה או שרץ הטומאות , מן  באחד נוגע  כל ולכן

אע"רחיצה " ,"" ולשון  הרחיצה. ידי על המתלבן  כתם  הטומאה שאין נופל כבוס פי  אינו "

נזכר  ולכן בהן. שמכבסים  והבורית  והנתר המים ידי  על ממראיתו המשתנה דבר על זולתי 

כמורחיצה " הטבילות אצל תמיד יג )" טו , במים"(ויקרא בשרו ו ורחץ וכיוצא . נזכר כבוס "" "

החוטאים "374. כל  "לא כאן  שצ"ל  המעתיק נ"ל

.375210-220 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 
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כמו הבגדים . ו)אצל יג , בגדיו "(שם  על "וכבס  ממראיתו משתנה אינו האדם  שגוף בעבור ,

הרחיצה. אצל סמוך וטהרה טהור לשון  ולכן ממראיתם. משתנים  והבגדים הטבילה. ידי 

כל  יתבארו ובמקומו מהטומאה. מראה שנוי בו ואין  לעין  נראה אינו שהטהרה בעבור

בעז  הראשון"הכתובים  בבית  בארנו והנה יד)ה. חלון ה ' וחדר ח'; חלון ב' שהחטאים(חדר

ושתי ּסכלות . בדרך ללכת החכמה מדרך נליזה אלא חטא  אין  כי  הנפשות. בכל נטועים

גם ואין  החכמה לתשמישי לה צריכין  שתיהן  כי  ממנה. יסורו לא  בנפש נטועים הדרכים 

שחושב  משל דרך על למ ֹותר. הן  ובבינה בשכל הנתלים העונות כן שאין  מה למ ֹותר. אחד

רואה " ה' כתמו אין להסיר כבוס  הבגד וצריך בבגד שנפל לכתם דומה הדבר בזה, וכיוצא  "

החטא  כן ואין  לנפש. ולרע למֹותר אך הוא כי להסירו, צריך בנפש שבא  העון  וכן  מעליו.

לשון תמיד נזכר חטא  אצל כן ועל בנפש . תמיד נטוע להיות  צריך כי להסירו, אפשר שאי

""טהרה " לשון  נזכר עון ואצל ע"כבוס . דוד המלך אמר זה ועל ד)ה". נא, כבסני"(תהלים  ֶֶהרב

טהרני ומחטאתי ב "מעוני  השם  שיכבס  בקש כלומר ". מחטאתו. נפשו ויטהר מעון, נפשו ה

בו  ויתן בלב, המושל החטא  טומאת מציור נפשו ויטהר בנפש , הדבק העון כתם שיסיר

כמתנצל עוד ואמר החכמה. ציור הטוב ז)הציור אמי"(נא, יחמתני ובחטא  חוללתי בעון  ."הן 

שהשכל  והוא  הראשון ! בבית  שיסדנו ההצעות  על הנשענת  הזאת  הנפלאה במליצה הסתכל

שאמר וכמו בעצמותן. ישרים בנפש  הנטועים כט)והבינה ז, את"(קהלת  האלהים עשה

רבים חשבונות בקשו והמה ישר למעלה"האדם  ובארנוהו ח'). חלון ג ' הולכים(חדר ואינן .

השכל  יקרות  הכחות  מטים והם לרעה, בטבע  המצטיירות הכחות בעבור רק עקלקלות 

אצילותה, מתחלת בנפש  נטועים לרעה הנוטות הכחות אלו והנה חפצם . למלאות  והבינה

הי הכלל וכדברי  החכמה, לתשמישי  לה צריכין  רע"והן  הלב יצר היות  שבעבור אלא  ט .

" ומלת כולם. החטאים  מהן ומסתעפים  לרעה המשורר חוללתינוטות ורצה גדלתי. כמו "

השכל  הסיעו בנפש לצמוח הכחות  שהחלו מיד רע, הלב יצר שמנעוריו בעבור כי  בזה

ב  השם בדרכי  רעה מחשבות וחשבו אחריהן , השני ."והבינה בכלל וכמבואר העונות, שהן ה

ואין בעצמותן  ישרים  והבינה השכל כי  אצילותה, מתחלת העונות  בנפשו נטעו לא  אבל

" כי ועקשות, עי ּות ישר בהן האדם  את עשה ""אלהים הנה החטאים לענין אך בחטא . ִ

אמי כי"יחמתני  החטאים . מסתעפים שמהן  הכחות בנפשי  נטועים ולידתי הורתי  מעת כי  .

בה. הנטועה התאוה בחטאת יחמתני אמי גם כי מולידיו, כטבע  לרעה מצטיירות  הכחות 

על  עון . לחשוב אחריו ובינתי  שכלי את היצר הסיע גם בטבעו, רע לבי  יצר שמנעורי ולפי

ה' אתה כי  אליך. לשבים  ולסלוח  למחול לך ראוי העולמים ! אדון השביםכן את מקבל

על  ונותנים  פעלו, מאשר ומתנחמים וחטאתיהם, עונותיהם על ומתודים לב, בכל ַלפניך

הטובה. מדרכך סרו כי  לב

‡ÏÂ ה בעיניהם"כדרך עליהןחכמים  שנאמר ותורתיך, חקֹותיך על המלעיגים אמת  בוזי "ֻ

לא) טו, בה "(במדבר הרעה ע ֹונה מדרכיהם  ומתנחמים שבים  שאינן למעלה, וכמבואר " ֲָ

אע בתשובה השבים אבל עדיין"לעולם. בכחם ואין בלב, מושל החטא ציור שעדיין פי 
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בבית בארוכה זה ענין  שבארנו וכמו הנפש , בעומק הנסתרת החכמה ציור לבם על להעלות 

ב')הראשון חלון ה ' להעביר (חדר תעזרם ברחמיך אתה הנה הענין . להבין  משל עליו ְְַוׂשמנ ּו

דבר  ודומה הלב. פני  על ולגלותו הטוב הציור טהר ולהוציא הלב, מן  הרע הציור טומאת 

קהלת למאמר כג )זה ז, ממני"(קהלת רחוקה כד)."והיא  עמוק "(ז , ועמוק שהיה מה רחוק

ימצאנו  למעלה"מי בארנוהו ויפה י'). חלון ה' דוד(חדר אמר זה ועל ח). נא, אמת"(תהלים הן

תודיעני חכמה ובסתום בטוחות , האמת"חפצת  שיהיה רק האדם  מן חפץ אינך כלומר .

כדרך בחלב. טוחות שהן שבקרבו, הנעלמים ובמקומות לבו לוח  על לו)כתוב לח, מי"(איוב

חכמה  בטוחות ו "שת אמת". הראשוןדרך בבית כמבואר החכמה. דרך הוא  חלון " ב' (חדר

ה ה ') כדרך כוזבות  בדעות דעתו תשתבש ולא  אלהותיך, באמונת  האמת  שידע חכמים"וכן 

אע"בעיניהם לכן אהבתי. ואמת עמך שלם לבי  כי  ידעת ה' ואתה החטא ". ציור שעדיין פי

" הנה ובכליות, בלב בטוחות, איננו זה בענין  החכמה ודרך בלבי, חכמה מושל בסתום 

קדושים ."תודיעני ודעת  חכמה שבקרבי הנעלמים  ובמקומות בסתום תודיע  אתה כלומר .

שבארנו וכדרך קדושים  כדעת תמיד בלבי  מושל החכמה דרך ו')שיהיה חלון ב' בפסוק (חדר

אלהים" כמלאך חכם וגו'.ואדוני  "

ÛÈÒÂ‰Âבאמרֹו תפלתו ט)לבאר נא, ומשלג "(תהלים  תכבסני ואטהר באזוב תחטאני

שיחמתהו "אלבין התאוה מפני  לבד שחטא  שהזכיר אחרי הזאת! המליצה נעימה וכמה .

ה  כדרך ולא חטאו. מצד לו בא  עונו גם אמו. בעיניהם"בו ה'חכמים  באמתת  הכופרים "

לטומאה  דומה אלא הנפש, בפנימיות  בה עונו אין ולכן האמת. יודע הוא  כי ובדרכיו.

המתאוים והדם  הבשר עם  קשורה הנשמה היות בעבור נמשך הרע הלב שיצר לפי  חיצונית .

דבר  בכל בגופו לנוגע הדבר ונמשל ישרה. ובינתו שלמה דעתו שהרי הטומאה, לדברי

ושביעי , שלישי  הזאה שצריכה המת טומאת שהיא  חמורה היותר בטומאה ואפילו טומאה

מטומאתה. תטהר בתשובה ושבה האמת  ויודעת בתאוותיה החוטאת הנפש כן יטהר. ואז

" אמר זה ואטהר וכנגד באזוב ""תחטאני אמר ולכן שחטא. החטא על ומוסב כמו ואטהר , "

" כבר טהרנישאמר שכל "ומחטאתי  בעבור הנפש  מן סר להיות נקל הנו העיון לענין וגם .

עליו שיאמר עצמה בנפש  ואיננו החטא , מן  שעה לפי  רק נמשך לא  כב)עצמו ב, כי"(ירמיה 

לפני עונך נכתם  בורית לך ותרבי  בנתר תכבסי בא "אם  אלא  המורדים, כת  על הנאמר ,

" לכן  לבד. החטא  "תכבסנימצד מיד. העון כתם  וסר אלבין" הנכתם"ומשלג הבגד כדרך .

עוד ואמר מתלבן . אותו יא)כשכובסין נא, מחה "(תהלים  עונותי וכל מחטאי פניך ."הסתר ֲֵַָ

שהחטאים בעבור כי המזמור. מליצות  יתר כמו במישרים  הולכת הזאת המליצה גם 

מן וימחה בהחלט  הכחות  מן  כח  שיסור אפשר ואי בנפש , הנטועות הכחות מן  נמשכים

" לבד הזכיר החכמה. לתשמישי בנפש  להיות  צריכין הכחות  כל כי  פניך הנפש, הסתר

אע"מחטאי כלומר אפך ". יחר אל החכמה, מן ונלוז רע מצייר כח  בנפשי נגלה שעתה פי 

העונות ואולם  הנפש. מן החטא ציור יעבור עד כביכול רואה כאינך פניך הסתר אבל עלי .

" אמר עליהן  וכל, מכל להמחות  וצריכין  למעלה, וכמבואר הנפש מחלקי  חלק וכל שאינן

מחה  ."עונותי
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‰ÓÂ„Â הנביא אמר זו כב)למליצה מד, חטאתיך "(ישעיה  וכענן  פשעיך כעב "מחיתי 

המקום זה ואין  הכונה. בענין  שנבדלין  אלא  העונות הן  הן הפשעים  כי דע  לך. ואפרשנו

" שבין ההבדל תדע  וכן  ל עב לבארהו. ""ענן"" מלשון עב . טו)"(מל " ו, האדמה "א ."במעבה

איובו  בספר וכמפורש עב. מהן נעשה שאז באלו אלו רבים  עננים התקשרות  על (לו,הונח 

עב "כט) מפרשי  יבין אם  ילך אף זה וענן  מזה. זה ויסורו ענניו יפיצו אז עב, וכשיש  וגו'. "

וע הגשמים . רדת עליהם  שנגזר המקומות על הגשם להביא  לכאן, ואחר העב "לכאן כן  י

הרואה  מעין ונסתר העב ממקום נוסע  אלא וכלה אבד איננו וענן ענן  כל אבל ואיננו. כלה

לגמרי סרים העונות  והחטאים. והפשעים העונות לזה ודומה אחר. מקום  על לעמוד והולך

ר  להשאר צריכין והחטאים הנפש . המשיל "מן  ולכן  החטאים. מהן  שמסתעפים  הכחות ל

ציור  ענין  וכן  אחר. למקום  זה ממקום הענן  לסור החטאים וסור העב, למחיית העון מחיית

כדרך הנפש. באחורנית ונסתר ממנו כשסר בלב, העומד יא)החטא  כט, באחור "(משלי וחכם 

למעלה"ישבחנה  ובארנוהו  ח'). חלון ד' .(חדר

¯Ó‡Âב)עוד נא, בקרבי"(תהלים חדש נכון ורוח  אלהים  לי ברא טהור עליו "לב ורמזנו .

הראשון ה ')בבית חלון ה' היה (חדר כה עד שהארכנו מה ואולם יותר. להאריך רצוני ואין .

" במלת  יסודנו יראו חכמה לחזק הללו. היקרות  המליצות לפרש  גם  זה. במזמור הנזכר "

וישמחו: ישרים 

ח  חלון

ÌÈÏ‰˙)(יב חכמה "צ, לבב ונביא  הודע, כן ימינו ""למנות פירוש המצייר "חכמה . לב , ְָָ

הכ  הכלל וכדברי  בטבע , החכמה אפרש ."ציורי  ועתה בטעמם . קשים הזה הכתוב ודברי  ז.

ע משה אדוננו התפלל הזאת  והתפלה האלהים . איש משה בתפלת  כתוב הוא כי ה "דע 

העולם ויתוקן  כבתחלה. עליהם לשוש וישוב עליהם שירחם ישראל עם  על ה' אל

ע הראשון  אדם  שחטא  קודם הראשון"כמבראשונה בבית הזה הענין  ובארנו ה'ה. (חדר

ט') באחריתחלון ה' יעשה ושכן  בטבע, החכמה דרכי  מצייר החטא קודם  לבו שהיה ואמרנו .

כדרך ו)הימים. ל, זרעך "(דברים  לבב ואת  לבבך את  אלהיך יי' וכדרךומל וגו'. לא," (ירמיה 

אכתבנה "לג ) לבם  ועל בקרבם תורתי ואילו נתתי  הנביאים. מספרי רבים  במקומות ועוד "

שם שאמרנו וכמו בם . מקויימת הזאת  הגדולה ההבטחה היתה שעברו בזמנים ישראל זכו

ח') חלון הזאת(שם  הנפלאה לסגולה וזכו חזרו הנבחר במעמד שכשעמדו א). קמו , (שבת 

ואח  יום. ארבעים זה בכתר הלך "ועמדו חלף נפשם  וזּכּות עדים  התנצלו בעגל כשחטאו ְְֶַָכ

ב  השם והבטיח  המשכן  וכשנבנה למתנה "לו. שיזכו חדשה הכנה זה היה בתוכם  שישכון  ה

את משה ברך אז המשכן מלאכת  כשנשלמה ולכן  מעשיהם . ייטיבו אם  הזאת, הגדולה

בתורה שכתוב כמו המלאכה. מג )עושי לט, משה "(שמות  אותם ויברך וגו' משה ."וירא 

ז  קדמונינו מג )"(רש ל"ואמרו לט, לשמות  יז)שהתפלל"י צ , אלהינו (תהלים אדני נועם 'ויהי

כוננהו' ידינו ומעשה וגו' [עכ עלינו התפלל "" וחבריו הזה המזמור כי בחכמתם ראו ל].
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ע מה'"משה רצון להפיק תפלתו כונת שהיתה ולפי  שאמרנו. ומטעם המשכן  כשהוקם  ה

בריותיו  ואת  עולמו ולתקן  בשר. כל על רוחו את  לשפוך נפלאותיו ככל יעשה עתה כי

החל ולכן הזאת . הכונה על ויסדֹו הזה המזמור תקן  לכסלה, עוד ישובו צ,שאל (תהלים ְְִַ

ילדּו"א-ב) הרים  בטרם  ודור. בדור לנו היית  אתה מעון ועד אדני מעולם  הנך כלומר וגו'. " ָֻ

וחסד. חיים  חפץ ואתה בחסדך, חוסים  וכולם  תבל. יושבי לכל מעון  ואתה לבדך. אל ֵעולם 

וליסר  להוכיח  ומוסר תוכחה הכינות  החכמה, מדרך וסר רע  האדם  לב שיצר בעבור ולכן

אמר זה ועל מפשעיהם. להשיבם האדם  בני  ג )את שובו "(צ, ותאמר דכא  עד אנוש  תשב

אדם ב "בני  השם  שבערך עוד ואמר האדם". בערך אבל אחד. כיום  נחשבים  רבים דורות ה

אמר זה ועל תקוה. בלי רבים  ימים  ד)יעברו כי"(צ, אתמול כיום בעיניך שנים אלף כי 

בלילה  ואשמורה אע"יעבור ולכן דורות". אחרי  הבטחתנו אשר דברך תמלא השם שאתה פ

אמר זה ועל תקוה. באפס  יכלו מספר מתי שימיו ממנו אחד כל הנה ה-ו)רבים, זרמתם"(צ ,

ויבש ימולל לערב וחלף יציץ בבקר יחלוף. כחציר בבקר יהיו יגוע"ׁשנה לפעמים  כלומר . ֵָ

לחציר  ודומה זקנתו לעת ימות ולפעמים יחלוף. לחציר דומה ואז הבחרות  בימי האדם 

יחכם לא  כי בחכמה. ולא  וימות  יגוע  והנה שיגוע, עד כחותיו תכלינה כן  ויבש . ימולל

ובעבור  חטאת, על חטאת  מוסיפים  ולכן לרע . הנוטה היצר טבע בעבור חייו בימי לבבו

אמר זה ועל בם . תבער וחמתו השם  עברת  ז-ט)כן נבהלנו."(צ , ובחמתך באפך כלינו כי ְֶַ

הגה  כמו שנינו כלינו בעברתך פנו ימינו כל כי  פניך. למאור עלומנו לנגדך, עונותינו ."שתה

הטעם י)ואמר עמל "(צ , ורהבם שנה שמונים  בגבורות  ואם שנה שבעים  בהם שנותינו ימי

ונעופה  חיש  גז כי  אסורים"ואון  אנו בעוד מרעתו, ולכבסו הלב לטהר אפשר איך כלומר .

" מלת אמר זה ועל הלב. בציור בתקפו עומד היצר שנה שבעים ועד היצר? "בהםבתאות

ואין היצר. בתוקף כלים שנה השבעים שכל כלומר למעלה. הנזכר עונותינו על ומוסב

אז  כי שנה, שמונים  לו מלאת  עד ותאותו יצרו על בהחלט  מתגבר והלב מתמוטט  היצר

" אמר זה ועל והדם . הבשר ותאות  הכחות שנה יאפסו שמונים  בגבורות שיבא ואם כלומר "

כדרך בגבורות , ד)האדם יצרו "(אבות , את הכובש  גבור? הוא שמונים"איזו שיהיה צריך .

זה  ועל יצרו. רוע בעבור ויעות יחטא בתקפו הגוף בעוד אבל הגוף. יחלש אז כי  שנה.

" ואוןאמר עמל לכלל "ורהבם  יגיע  אם  זה וכל ואון . עמל הכל חייו ימי  של תוקף כלומר .

" אמר זה ועל הפורח . לעוף דומה ואז בילדותו, ימות  ולפעמים ושיבה. חישזקנה גז כי 

מקום"ונעופה  על רב זמן עומד שאינו יעופף לעוף דומה העולם, מן  מהן  יגוז אם  כלומר .

אבות  למסכת  ובפירושינו ה )אחד. פרק  שמונים(סוף בן ששנה תימא בן  משנת פרשנו

הזה. הפסוק שפרשנו דרך על שכל 376לגבורה, ולפי  צורך. ללא פה להאריך הכוונה ואין 

מוסר  לוקחים  אדם  בני  היו אם  טוב ומה ויגון . מכאוב ימיו כל תהיינה ואון , עמל ימיו

הוא  ברוך השם  מוסר לב על ׂשמים  אינן  הם  אבל הרעה! מדרכם בצרותיהם שבים  ִָוהיו

ב  השם  כי ואפו, עברת ֹו וכמו "ותוכחותיו, מפשעיו. להשיבו לטובתו האדם את  מיסר ה ְֶָ

.376505-506 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 



השני  הבית  - נעול גן 508

" ותאמר אדםשהחל בני שאמר"שובו וכענין טו). ז, זרועותם"(הושע חזקתי  יסרתי  ואני

רע יחשבו ""ואלי בספר ויתבאר גנים. בעז מעין היה "" לב על זאת נותנים  היו ואילו ה.

בעז  העשירי  בחדר שיתבאר וכמו יצרם . על להתגבר זרועם  לחזק להם מועיל ה "המוסר

" תמאס בפסוק אל בני  יי' ימצא מוסר יצרו על ומתגבר ה' ביראת  שהמתאמץ וכמו וגו'. "

וכדרך ממרומים, ה )עוז כד, בעוז "(משלי חכם  למעלהגבר ובארנוהו ו')" חלון ד' כן(חדר ,

ב  השם אלא "מוסר הרע. היצר על להתגבר לב לנשברי ותעצומת  עוז נותנים  ועברתו ה

אמר כן ועל זה. מבינים אדם בני  יא)שאין  צ , עברתך "(תהלים  וכיראתך אפך עוז יודע ."מי 

שאתה  מאפך לאדם  הנמשך העוז אפך. עוז ומבין  היודע אלף, מני ואחד ממנו, מי כלומר

על  להתגבר לבו על יראתך שהׂשם  כמו ליראתך. דומה  עברת באמת כי  עליו? ְֶֶָָמתעבר

שמעטים ובעבור יצרו. על יעוז הוא גם  לבו על עברתך הנותן  כן  ממרום , עוז ימצא  יצרו

לב  לנו לתת  לטובה, אות עמנו וע ׂשה בחסדך! הושיענו ה' אנא זאת  היודעים היו ֲֵַהם

החכמה  ציורי  בלבבינו ויצטיירו מרע, ונסור מפשענו נשוב כן ידי  ועל ולהבין . לדעת 

הכ  הכלל וכדברי טוב, לעשות  השמחים לב חכמי כדרך בשמחה. ימינו כל ועל "ונעבדך ז.

אמר יב)זה חכמה "(צ , לבב ונביא  הודע כן ימינו שיעברו "למנות  עתה כמו לא כלומר .

" אלא לב. על ׂשּום  יודע  איש  ואין  ואון, בעמל והכל ימים  אחר ימינו ימים  כלומר למנות "

כדרך והשכל. דעה בלבבינו הודע  ה' אתה כן חיינו ימי מונים  שאנו ג )כמו קמד, (תהלים 

ותדעהו " אדם מה מדע ."יי' על מדע בנו תוסף כן  ימים , על ימים  מוסיפים שאנו וכמו .

כמו חכמה. לבב לפניך נביא באחרית  כן  ידי ו)"(שמוועל ט, לאיש"א נביא כלומר "ומה .

כדרך בטבעו, והמדע  החכמה ציורי המצייר לב לך להביא  כו)נזכה כג , לבך "(משלי בני  תנה

האלהי"לי איש תפלת  כי  תראה והנה והתקון . הטוב בתכלית ונהיה כי, למאוד. גדולה ם

ב  השם שישפוך כולו, העולם תקון  על לכסלה."התפלל עוד נשוב ולא  עלינו רוחו את ה

ע משה אדוננו שראה באחרית"ולפי אלא  בימיו הזה הפלא יהיה שלא  הקדש ברוח ה

אמר יג -יד)הימים , צ, חסדך "(תהלים  בבוקר ׂשּבענּו עבדיך. על והנחם מתי , עד יי' ְֵַשובה

ימינו  בכל ונשמחה לתקננו "ונרננה ומהר הנחם אנוש? האדם  לב יהיה מתי  עד כלומר .

כדרך חסדך. יא)ושבענו נפגשו "(פה , ואמת הראשון "חסד בבית ובארנוהו ט'). חלון ה ' .(חדר

" הנה הזה, האות  יהיה ימינו וכאשר כל ונשמחה בתגרת"נרננה שרויין  עוד נהיה לא כי .

וע בנו. אפך עוד יחר ואל ""היצר, כן ימינו י  בכל ונשמחה כדרך"נרננה כו). ה, כי"(קהלת 

ושמחה  ודעת חכמה נתן לפניו שטוב למעלהלאדם ובארנוהו ז')" חלון ז ' וכדרך (חדר .

בעז  ויתבאר מחליו, בקומו במכתבו חזקיה עוד"שהזכיר ואמר במקומו. טו)ה צ, (תהלים 

רעה " ראינו שנות עניתנו כימות  בני"שמחנו שנפלו שנה מאלפים  יותר עברו כבר כלומר .

בענוי היינו ומאז אותו. צוית  אשר מצותיך על הראשון האב עבר מיום ממעלתן , אדם 

ואמר  רעה. בלבנו וציירנו ראינו רבות ושנים  היצר, רוע  מפני ובדאבון  טז)נפש  ֵֶָיראה "(צ,

בניהם על והדר פעלך עבדיך עליהם"אל ותשים  ונפלאותיך! פעליך לנו יראה נא  כלומר . ְֲֵֶַָָ

כדרך .ו)הדר תעטרהו "(ח, והדר וכדרך"וכבוד ו). עליו "(כא, תשוה והדר הרוח "הוד והוא  . ְְַ

וכמו  ממרומים. האלוהי  והעזר העליון הרוח  עליו יחול טהור הלב בהיות  כי  העליון.
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הראשון בבית  הזה הנפלא בענין  ט)שהארכנו חלון חמישי, שהיו (חדר הלוחות על כשדברנו

עוד ואמר אלהים . מכתב שעליהן והמכתב אלהים, במעשה יז)עשוים  צ, נועם"(שם  ויהי 

עלינו  אלהינו כדרך"אדני יא). טז, נצח "(תהלים בימינך נעימות  פניך את  שמחות "שובע

וכן  החכמה. אור נועם על י)שהוא  ב, ינעם"(משלי לנפשך וכן "ודעת יז). דרכי"(ג, דרכיה

בעז נועם העשירי בחדר שיתבאר וכמו החכמה על האמור """ עוד ואמר ידינו ה. ומעשה

כוננהו  ידינו ומעשה עלינו עוד "כוננה בטוב, לחפוץ והחכמה הדעת מּתת  מלבד כלומר .ַַ

שאמר  וכדרך התושיה. שהיא החכמה, חפץ כפי  הכל להשלים  שנוכל וסיבות עלילות  תתקן

ז) ב, תושיה "(משלי לישרים בעז "יצפון השלישי בבית ויתבאר הפירוש", על לבבך שים ה.

" מלת  בפירוש ביאורינו יושר להוכיח המזמור דברי  כל בקצרה בארנו כי "חכמה הזה

בו. הנזכרת

ÔÎÂ התפלל לתוכו, שכינה וירדה המקדש  מלאכת  כש ׁשלמה שלמה המלך אצל ְָָתמצא 

נז)"(מל  ה, להטות"א יטשנו ואל יעזבנו אל אבותינו עם  היה כאשר עמנו אלהינו יי' יהי

דרכיו  בכל ללכת  אליו ס)"(מל ."לבבינו ה , האלהים"א הוא יי ' כי הארץ עמי כל דעת למען

עוד  לתפלת"אין  דומה וזה יב). צ, חכמה "(תהלים  לבב ונביא  הודע  כן ימינו כי"למנות .

" שאמר וכמו בינה. רוח תועי  וידעו שדי, במלכות  עולם הארץ,יתוקן  עמי כל דעת  למען

כמ  בימינו. במהרה לעתיד שיהיה וכמו א)ש "וגו' ג , רוחי"(יואל את  אשפוך כן אחרי והיה

בשר  כל ונאמרעל וגו', ט)" ג, ברורה "(צפניה שפה עמים  אל אהפוך אז וכבר כי  וגו'. "

הראשון: בבית בארנוהו

ט  חלון

ÌÈÏ‰˙)(י לעד "קיא, עומדת תהלתו עושיהם  לכל טוב שכל יי' יראת  חכמה ."ראשית ְָָ

" ב "חכמה פירוש השם  חכמת  דרכי הי", הכלל וכדברי האדם  בלב ושיצטיירו פירוש"ה ב.

השמים הכין כי בחכמה. מעשיו ושכל ה'. דרכי ישרים  כי  בשירו הודיע  האלוהי  המשורר

הי הכלל וכדברי ולרע, לטוב אדם בני מעשה לעמת  בחכמה וצבאותיהם על "והארץ וגם  ג .

תורותיו וכן  עולמו. נוהג שישתמרו פיהן  והאזהרות לעשותן , אדם  לבני שצוה ֻוחקֹותיו

באמצעות טוב יקבל החכמה דרכי השומר כי לזה. זה סמוכים ולכן בחכמה, כולם  מהן 

ולהפרע בחכמה, להולכים טוב שכר לשלם  בחכמה, העשוים והארץ השמים צבאות

אמר  זה כל ונגד האלו. הצבאות  באמצעות רע  יקבל הרשע  וכן ומוסר. חכמה בוזי  מרשעים

א-ב) חפציהם"(קיא, לכל דרושים יי ' מעשה גדולים  ועדה. ישרים  בסוד לבב בכל יי' ."אודה

ושיש גדולים  ה' מעשי ׁשּכל המבין לבו, בכל השם יודה מדע, מביני לב ישרי  בסוד ֶָכלומר

הנה  ידע , לא  ובער יבין, לא  כסיל ואם ומישרים . ומשפט צדק חכמה, תעלומות  דבר בכל

שאמר וכמו בחכמה. שהן וידועים דרושים הענינים  ה' בדרכי ג )לחפצים  והדר "(קיא, הוד

לעד  עומדת  וצדקתו לעד "פעלו העומדים  ומשפט צדק ובהדר, בהוד נעשה הכל כלומר .

ואמר הג '. הכלל וכדברי ישתנו. ולא ד-ה )לעולם  ורחום"(קיא, חנון  לנפלאותיו עשה זכר
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בריתו  לעולם  יזכור ליראיו נתן טרף שהן"יי '. רואין  אנו עשה אשר ה' בנפלאות כלומר .

יי' את  ירא איש  כל ולכן יי'. ורחום  חנון  כי בהן , נוהג  שהוא  העליונה חכמתו דרכי  כפי

ב  הוא  כי טוב. ימצא  ית' חכמתו חקֹות  כפי לעולם"ונוהג  שזוכר בעבור ליראיו, טרף נתן ה ֻ

ומצותיו  תורותיו שישמרו ישראל עם ברית  ה' שכרת  בתורה שנזכר כמו שכרת. בריתו

שמים תכונת ושכלל האלהים , עשה זה לעמת  זה את  כי תמיד. עמהם  ייטיב זה ושבגלל

הנפלאה  התכונה מן הנמשכים  הטובות  יקבל תורה והשומר התורה; חכמת  דרכי כפי וארץ

יום כל במעשה בראשית  במעשה נזכר ולכן  ממנה. הנמשכת  הרעה יקבל והעובר הזאת ,

טוב " הראשון"כי בבית שבארנו וכמו החכמה. שהיא  הטוב במדת נעשה שהכל להורות .

ז') חלון ב' ששנינו(חדר וכמו יד). משנה  ג שבו "(אבות, חמדה כלי להם שנתן  ישראל חביבין 

תעזובו' אל תורתי  לכם , נתתי  טוב לקח 'כי  שנאמר העולם . במסכת"נברא ופרשנוהו .

וירדּו377אבות . והממשלה, המלוכה להם  נתן  לכן  הללו החקים שומרים שישראל ְִובעבור

אמר זה ועל שאמרנו. וכמו בדין  להיות  ראוי  כן  כי  ארץ, אפסי  עד ומנהר ים עד (קיא,מים  ִָָ

גוים"ו) נחלם להם לתת  לעמו הגיד מעשיו בראשית"כח במעשה להם  הגיד כן  על כלומר .

נחלת את  יירשו החכמה בדרכי שבלכתם  הודיעם למען  בצדק, הכל נעשה ואיך מעשיו כח 

עכומ  הגוים וכדרך"כל מד-מה )ז. קה , יירשו."(תהלים  לאמים  ועמל גוים ארצות  להם ויתן

ינצורו  ותורותיו חקיו ישמרו ז "בעבור קדמונינו אמרו הזה הסוד וכנגד לבראשית"(רש ל". י

א) כח "א, משום אלא  לכם . הזה מהחדש  אלא התורה להתחיל צריך היה לא  יצחק ר' אמר

להם יאמרו נחלתינו. שכבשתם אתם  לסטים האומות, יאמרו שאם  וגו'. לעמו הגיד מעשיו

הקב  של הארץ בעיניו "כל ישר לאשר ּונתנה בראה הוא  היא. [ע"ה זה ". מטעם כלומר כ] ְְָָָָ

חכמתו, דרכי וכפי כרצונו הכל שברא  מעשיו כח  להודיע בתורה. בראשית מעשה הקדים 

בלבותם הישרים לישראל ונתנה ארץ רשעי  מיד נטלה בדין ולכן אדם . בני  מעשה לעמת

ואמר ממעשיו. הגיד מה מפני  לפרש סמך ולכן  מאד. נכבד הפירוש וזה לה. (שםהראוים

ז') פקודיו "קיא, כל נאמנים ומשפט  אמת  ידיו בחכמה,"מעשי עשה שהכל הודיעם כלומר .

אמר זה ועל אלו. לעמת  אלו חכמה, ודרכי נאמנים כולם  פקודיו וכן ומשפט. (קיא,אמת 

וישר "ח) באמת עשוים לעולם  לעד עם"סמוכים סמוכים וארץ שמים  מעשה כלומר .

" עד  צדק, ובמשקל  נפלאה במתכנת  והכל וישר פקודיו. באמת ."עשויים

ÈÙÎÂ צוה העמים  לכל כי העמים, מכל יותר ומצות תורה להם  לתת  בישראל שבחר

משקול  נשגבים ומשפטים חקים צוה ולישראל הדעת , בשקול הנטועות  מצות ז' על לבד

הראשון  בבית שביארנו וכמו בינתו, מדרכי  ונפלאים  האדם , ח')דעת חלון ח' זה (חדר לעמת  .

העמים שאר וכל הנהוג. הטבע  מדרכי הנשגבים  ובמופתים באותות  ישראל את מנהיג

במצרים ומופתים אותות  לישראל שהראה אחר לכן  ולרע. לטוב הטבע  דרכי כפי  מנהיג

ב  השם כי  חקים"וראו התורה את  להם  ונתן  סיני  הר אל קרבם אז ופלא, הפלא מנהיגם ְֵָה

ג  הנשגבים  אמר"ומשפטים  זה ועל הטבע . מדרכי ט)כ לעולםפ "(קיא, צוה לעמו שלח  דות 

.377235-239 עמ' תשס"ג , מהד' לבנון, יין
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שמו  ונורא  קדוש  ""בריתו מלת  הזאת ! היקרה המליצה הבן  כמופדות. יט)" ח, ושמתי"(שמות 

עמך  ובין  עמי  בין  ו)."פדות  יג , עבדים"(דברים מבית ב "והפודך השם  כי  נפלאות". עשה ה

" תחלה כלומר  מתוכם . ישראל את לפדות במצרים לעמו ונסים שלח  כי"פדות ידעו למען  .

" כן אחר הטבע. מן  למעלה מנהיגם בריתו הוא לעולם  נשגבים"צוה שחקֹותיה התורה והיא  ,ֻ

ש לפי  ופלא. הפלא  האלה החקים היות  על תתמה ואל האדם . שמו "מדעת ונורא  ."קדוש 

ב  השם  עושה "כלומר תהלות  נורא  הוא וכן  הקדושה. בתכלית  ונבדל קדוש  עליהם  המצוה ְֶַה

אפשר ואי האדם)פלא. העליונים(לדעת  ודרכיו מדותיו סוד על לעמוד האדם] של [לדעתו

במופתי האלו החקים  יושר לברר אפשר שאי ולפי התשיעי . הכלל וכדברי בחכמה. שהן 

הכ  הכלל וכדברי ה '. ביראת  זולתי  האדם  שיקבלם אפשר אי לכן  הדעת , ובדרכי  ד."השכל

שירו חתם  זה י)ונגד קיא, יי'"(תהלים  יראת  חכמה ולדרוש"ראשית להרהר לאדם אין  כלומר .

ב  השם חכמת חקי  דרכי  שכלו במופתי  אלא "לדעת לעולם. ימצא  לא  כי  י)ה, ראשית"(קיא, ֵֻ

יי יראת אין"חכמה ית', חכמתו בדרכי מהבין  תסתתר הנבונים  בינת  אם  תאמר ושמא .

" אמר לכן  ונבונים ? שכל בעלי  בם עושיהםהנוהגים  לכל טוב רק "שכל לך אין כלומר .

שכלך  ׁשּתרב לבד לא תעשה כה שאם ית'. רצונו נגד דבר מעשות  ולהזהר כמצותיו ֶֶֶלעשות

ב  השם  יאציל טוב שכל גם  אבל בבית"ובינתך, זה ענין שבארנו וכמו ממרום . עליך ה

ד')הראשון  חלון ה' המעשה (חדר כי מעשיו. בצדקת  לאדם הנלוה האלוהי  העזר על כשדברנו

המדרש  לא העיקר הוא  א)הטוב אבות, ובמושכליו,(עיין בחקירותיו להתהלל לאדם  ואין .

וכדרך בחכמה. נוהג  מהיות ונלוז סר הוא  כב-כג )אם  ט, חכם"(ירמיה יתהלל אל יי' אמר כה

משפט  חסד עושה יי' אני  כי אותי, וידוע  השכל המתהלל יתהלל בזאת  אם  כי וגו' בחכמתו

יי' נאם חפצתי באלה כי בארץ משפט "וצדקה חסד שיעשו רק אדם מבני  חפצתי לא כלומר .

אמר זה ועל י)וצדקה. קיא, לעד "(תהלים עומדת תהלת"תהלתו כלומר בחקים378. ֻהנוהג 

ב  השם  על ונשען בעז "האלו עשר השנים  בחדר עוד ויתבאר לעד. עומדת  ה:"ה

י חלון 

ÌÈÏ‰˙)(כד קניניך "קד, הארץ מלאה עשית ּבחכמה כולם  יי ', מעשיך רבו פירוש"מה . ְְָָ

הי"בחכמה " הכלל וכדברי ומישרים , ומפשט צדק העליונה חכמתך דרכי  כפי  המשורר ", כי ג .

" אמר ספורו שהשלים  ואחר בראשית . מעשה בשירו יי'הזכיר מעשיך רבו וכל "מה .

העליונה. חכמתך דרכי כפי  ובמשקל במספר במדה והכינות  עשית  האלו הרבים המעשים

דרכי כפי  הרשעים  מן ולהפרע  לטובים  טוב שכר לשלם  אדם, בני  מעשה לעמת ורע טוב

בעז  ויתבארו ארוכים , הדברים  ואלה יתבאר "החכמה. כלו והענין העשירי . בחדר מקצתן ה

" גניםבספר  בעז מעין ה:""

ÌÈÏ‰˙)(ד תבונות"מט, לבי והגות  חכמ ֹות  ידבר ""פי  פירוש החכמה "חכמות. דרכי  , ְָ

הי הכלל וכדברי רבות"העליונה, והודיע  חכמה רוח מלא לב, חכם  היה האלוהי המשורר כי ד.

אדם378. אותו  של  תהלתו 
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שיש נדמה הכסילים לעיני  ואם  משפט . דרכיו כל ואיך עולמו, את מנהיג  שבהן ה' בדרכי

דבר, אחרית  יבינו לא  הנה ולרשע . לצדיק אחד מקרה ׁשיראה בעבור בעולם , מעוקל ֵֶֶָמשפט 

שאול  מיד יפדה תראה, באור החכם ושנפש תורה. שומרי לצדיקים  רב ועקב שכר ושיש

הללו הענינים בארנו וכבר אור. יראה לא נצח  עד כי  הכסיל, כן ולא בעליונים . ג'וידבק (חדר

ד') ז-ח)בפסוקיםחלון ז, חכם"(קהלת יהולל העשק "כי  וגו' מראשיתו " דבר אחרית  גם"טוב .

בפסוק הענין מקצת  יד-טו)בארנו ב, בראשו "(קהלת  עיניו "החכם  וגו' בלבי" אני וגו'.ואמרתי  "

החל ולכן  הזה. המזמור יוסד הללו הדברים ו)ועל מט, עקבי"(תהלים עון  רע? בימי אירא  למה

כי"יסובני הפורענות . מן לירא לו ראוי  החכמה מן הנלוז כלומר האדם .. במנהגי תלוי הכל

יט) יח, יחיה "(יחזקאל חיה הוא, גמורה."צדיק טובה העולם  וקניני  העושר שאין  הודיע  גם  .

ודרכי ה' צדקת ׁשמס ּפר ולפי מעשים . וכשרון חכמה זולתי  לקבר האדם  עם  ירדו ְֵֶַושלא

אמר הישרה, ד)הנהגתו מט, חכמות"(תהלים  ידבר והדבק "פי אלהיים, ענינים הודיעו ובעבור .ְִֵָ

" שאמר כמו בעליונים  סלה הנשמה יקחני  כי  שאול מיד נפשי יפדה אלהים  ושתצפה "אך .

מבין , ברוח  לאדם  נודעות  והן החכמה, שרשי  על הנוסדות  תבונות  דברי שהן  הבהיר, באור

בעז  שיתבאר ""וכמו בספר גניםה אמרמעין ותבונה, בינה של לשונות על בדברנו ד)" (מט,

תבונות" לבי ""והגות  מלת כי הראשון לב . בבית כמבואר והבינה השכל על נופל חלון " ד' (חדר

עוד א') ונשאר ואיוב. תהלים בספר כתובים  הנמצאים חכמה של לשונות כל בארנו הנה .

" של לשונות  הסמוך:חכמה לבאר בחדר ויתבארו משלי . שבספר "

0

הט' חדר

Á Â·Â"˙Â�ÂÏÁ È

¯·„ Ì˘ ÏÎ ¯‡·È"‰ÓÎÁÈÙÎ ·ËÈ‰ ¯‡· ÌÈ·Â˙Î‰ ˘¯ÙÈ ,ÈÏ˘Ó ¯ÙÒ· ·˙Î�˘ "
‰˘ ÌÈÏÏÎ‰.ÌÈ„˜

א  חלון

‰ÏÚÓÏ נו מה על אודיעך הודעתיך רק שני . פעם זה להודיע באתי ולא משלי, ספר סד

" דבר שם נפשחכמה שכל מנהגי  על קצתן הישרה. ההנהגה על הונח  זה בספר הנמצא  "

ואלו  החכמה. בארחות תמיד שהיא  העליונה ההנהגה דרכי  על וקצתן החכמה. כפי  האדם 

זה: שם  בהם  שנזכר הכתובים  הן 

ÈÏ˘Ó)(ב בינה "א, אמרי להבין  ומוסר, חכמה ""לדעת פירוש  החכמה "חכמה . חקי , ְֵָָֻ

הי הכלל וכדברי  דרכיו, בכל ינהג איך האדם והחל"תורת  א)ב. בן"(א, שלמה דוד משלי 

ישראל  שכתוב"מלך כמו שלמה. תקן רבים מ ׁשלים  כלומר ט), יב, ותקן"(קהלת חקר אזן  ִִֵֵָ

הרבה  למעלהמ ׁשלים  שבארנו וכמו י')" חלון ג ' יב)"(מל ונאמר(חדר ח, שלשת"א וידבר ָ
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ואלף  חמשה שירו ויהי משל ז "אלפים  קדמונינו העידו וכן רבים. מׁשלים שדבר הרי ל ", ָ

לשון) בשינוי ג , יט, רבה "(במדבר הזה.ואמרו המספר מצאנו ולא  משלי , ספר כל על חזרנו

משל  אלפים שלשת ופסוק פסוק כל על שאמר [ע"מלמד פסוקי". שבכל למדנו הרי כ]

וגם הקודש , ברוח נאמר משלי ספר והנה רבים. מ ׁשלים  תקן  ואזהרותיה מצותיה ָהתורה

כתוב  גם  דוד. בן  שלמה ממשלי  שהן הספר בראש הודיע  ולכן רבים. מׁשלים כתובים  ָבו

משלי א)בספר יהודה "(כה , מלך חזקיה אנשי העתיקו אשר שלמה משלי אלה להודיע"גם  .

להעתיקם צוו דינו ובית  חזקיה והמלך הרבים . שלמה ממשלי הם  גם  האחרונים ָשהמׁשלים

ויאמר  ה'. רוח דינו ובית  חזקיה על נחה כי הספר, דברי שאר עם ולחברם מׁשליו ְָָמיתר

ז "ראב  ""ע  בו ל וספר המלך, סופר היה הוא  כי  שבנא  שהיה ויתכן אמרו. הסופר הפסוק זה

להיות מספריו האלו המ ׁשלים  להעתיק וצוה הראשונים. לרבות 'גם' ומלת ההעתקה. ָסבת 

אלהים כבוד היה החלק זה ותחלת  אחת . עמחברת וגו'. מ ׁשלים"" תקן ששלמה ולפי  ָכ.

חלילה  בכך, מה של דברים  ועל תוהו על המלך יסדם  שלא  הספר בראש  הודיע  רבים 

חכמתו. ברוח  כולם  נוסדו אבל ב)חלילה! א, ומוסר "(משלי חכמה לדעת"לדעת  יסד מקצתן  .

אע ּבמׁשליו, האדם לב אל החכמה דרכי  לקרב הלב,"חכמה, יצר לטבע  מנגדים שהן  פי  ְְָָ

הי הכלל ""וכדברי  ומלת  האדם . ידעם המ ׁשלים  ידי  על הנה ידיעתלדעתז. על איננה " ָ

והיו  הט' הכלל וכדברי ית'. הכל לאדון זולתי נוצר לשום נודעת החכמה אין  כי ד."המופת.

שאמר יז)וכמו ה , למצוא "(קהלת יוכל לא לדעת  החכם  יאמר אם  למעלה "וגם  ובארנוהו ,

ה ') חלון ג' "(חדר מלת  ואולם  כמולדעת. יד)" כד, לנפשך "(משלי חכמה דעה ויתבאר "כן  ,

אהוב  הענינים מן  ענין בהיות  כי בלב. החכמה וציור מחשבות  התגברות  על ונופל זה, בחדר

ל  מ ׁשליו ח ּבר וכן המחשבות . שאר על הענין אותו מחשבות תתגברנה ולאהוב ללב דעת  ְִֵָָ

ופרעון החכמה שכר  מוסר, דברי  והן יצר 379המוסר. לכבוש האדם  ושיתאמץ הכסילות.

שיחפוץ  בינה, אמרי להבין  מׁשלים ח ּבר וכן  החכמה. פי  על מעשיו כל ולעשות ִֵָהתאוה,

שיסודתן עמוקים מאמרים והן  בינה. אמרי להבין  בו הנטועה הבינה בכח  להשתמש  האדם 

" בספר היטב ויתבאר גניםהחכמה, כסילים"מעין שירי להבין בבינתו שישתמש  לא .

חברם עוד הבל. ודברי ג )וחידות א, ומישרים"(משלי משפט צדק השכל, מוסר ."לקחת

בעז  במקומו דבר כל חברו"ויתבאר עוד ד)ה. ערמה "(א, לפתאים שע"לתת  המ ׁשלים". ָי

הנ  בספר שיתבאר כמו הפתאים. יערימו חברו"האלו גם "(שם)ל. ומזמה [לתת] דעת ."לנער

אמר זה ועל תחבולות . עוד יקנה והנבון  חכמתו, יוסיף השומעם החכם ה-ו)גם  ישמע"(א,

וחידותם חכמים דברי ומליצה משל להבין  יקנה. תחבולות  ונבון  לקח, ויוסיף וכל "חכם .

למעלה בקצרה פרשנום  וכבר רחב. ביאור צריכין  הדברים י אלו חלון ד' :ד)"(חדר

ÈÏ˘Ó)(ז ּבזּו"א, אוילים ומוסר חכמה דעת, ראשית  יי' ""יראת  פירוש  דרכי"חכמה . , ְָָָ

הי הכלל וכדברי  ומשפטיה. ""החכמה פירוש  כמודעתב. י)" בינה "(ט, קדושים "ודעת 

עונש 379.
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בעז  ""ויתבאר בספר גניםה הידיעות"מעין על שנופל למעלה רבות פעמים  בארנוהו גם  .

ששנינו כמו הבינה פרי וזה העליונים . ה' בדרכי  והנשגבות  ג )העמוקות אין"(אבות, אם

דעת אין שבארנו"בינה כמו החכמה יסודתן  הבינה ומחקרי  א'). חלון ה' "(חדר לוא בפסוק

זאת ישכילו ששנינוחכמו כמו ה'. יראת  היא החכמה ויסוד וגו'. ג )" יראה "(אבות, אין  אם 

חכמה  הכ "אין הכלל וכדברי  האוילים". ואולם דעת . ראשית יי' יראת  כי  מזה יוצא והנה ד.

משועמי-הדעת , יצר 380הם על שנשענו בעבור זה לכלל ובאו רבות. פעמים שבארנו כמו

הראשון  בבית בארנו וכבר בחרו. לא  יי ' ביראת  כי בחכמה, ומאסו הזונה חלון לבם  ו' (חדר

הנ ז') בכלל שכתוב"גם וכמו המוסר. היא  ה' יראת כי  לג )ל טו, מוסר "(משלי יי' יראת

""חכמה  לכן  המוסר, ועצם החכמה יסוד שהיא  היראה בוזים שהאוילים  ולפי  ומוסר . חכמה

ּבזּו מן"אוילים רעים שהן אוילים ונעשו הדעת, ושעמום  באולת  שנפלו מזה ונמשך . ָ

הדעת חסרי והאוילים  ומוסר. חכמה בוזים אינן אבל הזונה יצרם  אחר ההולכים  הכסילים 

אותן: יבוזו

ב  חלון 

ÈÏ˘Ó)(ו ותבונה "ב, דעת  מפיו חכמה יתן יי' ""כי  פירוש המצייר "חכמה . חכמה רוח , ְָָ

הכ  הכלל וכדברי בלב. הצדק אמר"ציורי  שלפניו בפסוק והנה ה )ז. יי'"(ב, יראת  תבין אז

תמצא  אלהים שאמר"ודעת שלפניו הענין על ומוסב ב). תטה "(ב, אזניך לחכמך להקשיב

לתבונה  אע"לבך שניהם, גם  ינחל ובתבונה בחכמה יחפוץ שאם  והודיע החכמה ". שדרכי פי 

הט '. הכלל וכדברי הדעת מופתי  עליהן  אין  גם  הכ'. הכלל וכדברי הלב. טבע  לדרכי סותרות

שיעזרוהו  יזכה הללו, הדרכים  על שצוה ה' יראת בעבור בחכמה חפץ האדם  בהיות  הנה

ב  וע"השם  וגדלו השם  כבוד יבין  ואז בלבו. יראתו ויתן  היראה "ה כי  במאוד. יחכם כן  י

הכ  הכלל וכדברי  החכמה, יסוד בהשגות"[היא] להשיג בתבונה חפץ האדם בהיות וכן  ה.

וישיג  בנפשו אלהים דעת ימצא  האלוהי  העזר עליו כנוח  הנה האלהיים , בענינים  הצחות

" הכתוב ראש  ולכן  רבות . יי'תבונות יראת תבין  ""אז על שב אזנך , לחכמה וסוף "להקשיב .

" תמצא הכתוב אלהים ""ודעת  אל שב לתבונה , לבך ביראת"תטה יבין  איך ופירש וחזר .

" ואמר אלהים? דעת  ימצא  ואיך חכמה ה', יתן  יי ' ב "כי  השם  השגחת  כלומר ועזרו ", ה

ב  והוא בחכמה. בחפצים שע"דבקים  החכמה מ ּתת והוא  האדם. בלב ה' יראת רוח  נותן י"ה ַַ

ב  השם מפי  וכן בלב. החכמה ציורי  מצטיירים וע"כן ותבונה דעת רוח לאדם בא כן"ה י 

אלהים . דעת  ימצא 

ÈÏ˘Ó)(י ינעם"ב, לנפשך ודעת בלבך חכמה תבא  ""כי פירוש  דרכי"חכמה . ציורי  . ְָָ

הכ  הכלל וכדברי  שאמר"החכמה, שלפניו למקרא ומוסב ט)ז. ומשפט "(ב, צדק תבין  אז

טוב  מעגל כל יתאמץ "ומישרים  היראה ידי ועל ה'. ביראת להבין  שיזכה תחלה והודיע  .

משועממי -הדעת380. צ"ל  ע "א)אולי  פ מציעא בבבא (כמו
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הצדק  ציורי  אם וההתאמצות, החפץ יועיל מה תאמר ושמא בחכמה. נוהג להיות  עת  כל

החכמה  ציור ולפעמים  הענין ? באותו החכמה דרך מהו להבחין יודע  ואינו בלב, נגלים אינן 

הודיע לכן ממנו. הנעלמים והלכות  דרכים כמה לחכמה, קץ ואין  הנפש . בסתר עמוק עמוק

הרבים; ומשפטיה החכמה דרכי כל כלולים שבהן  ומישרים , משפט צדק להבין יזכה שגם

הציורים כל בלבו ימצא  הענינים  מן  ענין  שיקרא  ומיד טוב, מעגל כל יבין כלל דרך ועל

אי לעולם כי  הּסכלות . דרך ומהו החכמה, דרך מהו ויבין הנפש. פני  על עומדים גלויים 

בבית שבארנו וכמו הלב. עין מול ציורו יעמוד לא אם דבר באיזו האדם  שיתבונן אפשר

ה ')הראשון חלון ה' ומשפט (חדר צדק דבר בכל להבין שיזכה שהזכיר אחר זה ומטעם  .

ב  שהשם  לפי  החכמה "ומישרים  ציורי  שגם  עוד הודיעו הפלא , צד על והשכל בינה בו יתן  ה

וע הפלא , צד על בלבו יתגלו ""כולם אמר זה ועל בהם . להתבונן יוכל כן חכמה י  תבא כי 

אע"בלבך  כלומר רחוקים", היו החכמה ודרכי רע, בדרך הכל מצייר לבך היה הנה שעד פי 

וכדרך הלב, כא)מציור ט, מנעוריו "(בראשית רע האדם לב יצר ""כי  להיפך. יהיה עתה כי,

בלבך  חכמה בלבך "תבא חזקים  בציורים דרכיה יעמדו כי החכמה. דרכי  יצייר ובטבעו ,

הראשון"וע בבית בארנו כבר הדעת  ציורי ואולם דבר. בכל הנכון  הדרך תבין  כן  ב'י  (חדר

ד') דרך חלון רק דעת  בעניני אין  כי  נפש, בשום  ישתנו ולא  הפוכים  ציורים להם שאין

היראה. שרשי שהן  דעתו ציורי עליו תכבדנה האלוהי , לעזר האדם  שזוכה קודם  אלא  אחד.

ב  השם את  לירוא  לאדם  תכריח  הדעת בבית"כי  ברחבה שבארנו כמו מצותיו ולשמור ה

ז')הראשון  חלון ו ' ישכח (חדר הנה החכמה, דרכי על לעבור ותקפו רע לבו שיצר ולפי  .

שבאה  שזכה עתה אבל לבו. חפץ מטרידים ורק לו, ינעמו לא  כי דעתו בציורי תמיד

דעתו  בציורי גם ישמח הנה בחכמה, לנהוג שמח  והוא  שני טבע בו ונעשה לבו אל החכמה

" אמר זה ועל מצותיו. ולשמור ה' את  לירוא  אותו ומכריחים  יי', ליראת ודעתהעוזרים

ינעם ."לנפשך

¯Á‡Â שאעפ והוא  הדבר. עוד פירש זה כל הציורים"שהודיע שיסורו אפשר שאי י 

הי הכלל וכדברי החכמה, לתשמישי  בה נטועות  הכחות  שכל לפי הנפש , מן  ובמה "הרעים  ט .

המתגברות והתבונה החכמה מחשבות  כי ואמר בו? הנטועה התאוה מרשת  האדם  ינצל

יפרוצו  שלא לפניהם  ודלתים בריח כמו הן הרעים , הציורים מחשבות על החכמים  בלב

אמר זה ועל פעולותיהן. לפעול יא-יב)הרעים  ב, תנצרכה."(משלי תבונה עליך תשמור מזמה

תהפוכות מדבר מאיש  רע  מדרך טז)."להצילך אמריה "(ב, מנכריה זרה מאשה להצילך

הללו:"החליקה  הקצרים  הדברים  ושמור שם . הנאמר הענין וכל .

ג  חלון

ÈÏ˘Ó)(ב לתבונה "ב, לבך תטה אזניך לחכמה ""להקשיב פירוש  לדרכי"לחכמה . , ְַָָ

הי הכלל וכדברי  ומישרים. ומשפט  צדק אמר"החכמה שלפניו ובפסוק א)ב. אם"(ב, בני ,

אתך  תצפן ומצותי  אמרי שאני"תקח ומה באמונה אמרי  תקח  אם  הקודש: הרוח  אמר וכך .



השני  הבית  - נעול גן 516

כדרך בלבך, תצפן לך יא)מצוה קיט, לך "(תהלים  אחטא לא  למען  אמרתך צפנתי כי"בלבי  .

ב  השם  חקי  עיניו "בהיות לנגד תמיד תהיינה השומר, בכח  בלב וצפונים שמורים ומצותיו ה ֵֻ

שאמר וכמו יחטא . ו)ולא  ד, ועשיתם"(דברים העשייה."ושמרתם גורמת  בלב השמירה כי .

" ואמר ומצותיו? אמריו הן מה ופירש  אזניך וחזר לחכמה לשמוע"להקשיב שתתאוה .

ואעפ  איש. מפי איש  באמונה שקבלו החכמה חקי התושיה ואנשי  חכמים מפי י"ולקבל ֵֻ

רק  הט'. הכלל וכדברי  השכל. מופתי החכמה חקי על אין כי  הדברים , סוד מבין  לבך ֵֻשאין 

" לשון  נכתב זה ועל בלב. היטב ולציירם לקבלם  אזניך מאזנים"אזןתקשיב כמו שהוא .

וכדרך רבו. בכוונת  יטעה שלא עליו, ט)(קה לשקול יב, וחקר "לת למעלה ואזן  ובארנוהו "

י') חלון ג ' הדעת(חדר במופתי  מושגים  שהן  העמוקות , ודעת  ה' ביראת  התבונות  בעניני  וכן .

לתבונה " לבך ולהבינם ."תטה להשיגם בך הנטועים והבינה השכל בכח תתאמץ כלומר ,

" מלת תבונה אצל נכתב שבארנו "לבך ולכן וכמו והדעת , והבינה השכל כחות  על הנופל ,

הראשון  א')בבית חלון ד' ודעת .(חדר בינה ולרוח חכמה, לרוח  יזכה כן שהעושה והודיע  .

שני: בחלון שבארנו וכדרך

ÈÏ˘Ó)(כ קולה "א, תתן  ברחובות תרונה בחוץ ""חכמֹות פירוש החכמה "חכמות. חקי  , ְֵָֻ

הי הכלל וכדברי  ומישרים. משפט צדק לעשות  לאדם שלמעלה "המלמדים ענין  על ומוסב ב.

ללכת האדם  את בסתר המפתים  החּטאים  לפתויי  שמוע לבלתי האדם את  שהזהיר ִַָממנו,

כדרך כמעשיהם . ולעשות  ו)אתם  ג , ונעבדה "(דברים  נלכה לאמר בסתר וגו' אחיך יסיתך כי

אחרים יחר אלהים לפתוייהם ושומע  וח ּטאים רשעים עצת  אחר שההולך עתה ואמר וגו'. "ִַָ

" לאמר כזב בהתנצלות  ינצל ולא בו. ה' ומעולםאף האלו. האנשים  דברו טוב כי  אמרתי

בו  הולך הייתי הטוב הדרך את שמעתי  אילו ה'. ויראת  חכמה שמעתי  כי "לא כ). א, (משלי

תרונה " בחוץ בסתר "חכמות מראש  לא  ולא 381. ומשפטיה, חקיה והודיע  החכמה דברה

קולה  ותתן אדם. לכל מעבר שהוא  בחוץ ּתרֹון  היא כי ממנו. מאחד גם  עניניה ָהעלימה

המגדלים ראשי על תקרא. הומיות  בראש גם  מקצה. העם  כל שם שנאספים  ברחובות 

בפתחי גם משם . וקוראת בראש  עומדת  לראותה יכולים  הרחוקים  וגם למרחוק. הנראין 

שם . דרך לעבור צריכין  העיר מן  והיוצאין  שהנכנסין מקום תאמר. אמריה בעיר שערים 

דרכי שהן העליונה החכמה דרכי כי משל. בדרך זה וכל אמריה. אומרת  עומדת היא  שם 

ב  המביט "השם  וכל לכל. נראים וארץ בשמים  ה' מעשי  כי  כלל. דרך על אדם  לכל נודעים ה

שאמר וכמו וכבוד. יראה וילבש לתבונתו, קץ ואין  ה' רם  כי  יבין יב)במפעלותיו, ה, (ישעיה

ראו " לא  ידיו ומעשה יביטו לא יי ' פעל ואת  וגו' ונבל כנור פעל "והיה אשר עלילותיו וכן  .

כדרך אדם , בני  בין נודעים דור ו)דור לב, ויגדך "(דברים  אביך יספרוםשאל והאבות  וגו'. "

חכמת כמו מצבו. כפי  ואחד אחד כל בהן שינהג  החכמה ודרכי  האדם  תורת וכן לבניהם.

כתובים הנה ואיש, איש  כל חכמת וכן  הצבא , אנשי חכמת השופטים , חכמת  המלכים,

גלות המשיל כן על ודור. דור כל לחכמי  ומקובלים היא 382בתורה כאילו ופרסומה החכמה

טז 381. מח, ישעיה ע "פ מליצה



ד  חלון - הט' 517חדר

ומזהרת שערים. ובפתחי הומיות  ובראשי העיר וברחובות  אדם  בני  בין  בחוץ עומדת

בענין . שמפורש וכמו אליה. שישובו הנלוזים , ולכסילים  ללצים לפתאים

˘ÈÂ שאצל ארמוז, רק בדרושים . להאריך באתי לא אבל שכל. עניני הללו ָבמ ׁשלים 

"חוצות" הזכיר ""רנה " ואצל "רחובות. הזכיר קול " ""נתינת ואצל הומיות. הזכיר ראשי  "

""קריאה " ואצל בעיר . שערים  "פתחי  הזכיר תאמר " בחוצות"אמריה כי נכון . בסדר והכל .

" לבד הזכיר ולעסקו, לדרכו פונה אחד כל בא, וזה הולך זה אדם. בני ושבים  ."רנה עוברים

עיניו  כשישא תמיד, בעסקיו כשהולך האדם לזה דומה וכן ערב. קול ושומע  שהולך כמי 

אדם בני  מאסף שם  ברחובות  ואולם ובארץ. בשמים  הנבראים המעשים יוקר יראה

הזכיר  חכמה, בעניני  ולראות לעיין  יותר הגון המקום  וזה אחד, מצב על שם  ועומדים 

קול " השתקעו נתינת  בעבור הדבור ענין  מבחין  שאינו אלא אליו. מדבר קול ששומע כמי "

דברי לשמוע אדם בני שם  שנאספים  המקום הוא הומיות, וראש ובדמיונותיו. בעסקיו

" הנה לב, על ולתת לשמוע  שיכולין  המקום ושם  בראש, העומד החכמה.תקרא הדורש "

ולדעת . להבין לב על שם  איש ואין מדברת. שהחכמה ויודע הקריאה קול שומע אחד וכל

כדרך מדע , ומביני  דעת  יודעי  והחכמים הזקנים מושב ששם  שערים בפתחי  טז,אכן (דברים

שעריך "יח) בכל לך תתן ושוטרים ""שופטים  שם  תאמר . ואולםאמריה הדבור. ומרחבת  "

בעז  יתבארו בפרשה? המפורשים  תוכחותיה הן ומה מדברת  היא  ""מה בספר גניםה ,"מעין 

" שרש על "יכח בדברנו לשון וכל כולה:"תוכחה " הפרשה תתבאר שם  כי .

ד  חלון

˘Ó)ÈÏ( ה פי"ד, מאמרי תט  ואל תשכח אל בינה קנה חכמה ""קנה פירוש ,"חכמה . ְְְֵֵָָ

הי הכלל וכדברי  ומישרים, משפט  צדק החכמה ""חקי ומלת  האהוב קנה ב. דבר על נופל " ְֵֵֻ

וכדרך תמידי . לקנין  לו שיהיה יחמוד ולכן  טז)לאדם טו, קנית"(שמות זו עח,."עם (תהלים 

ימינו "נד) קנתה זה ז "הר קדמונינו ששנו וכמו ו)ל". "(אבות , קנה בברייתא קנינים  חמשה

ב  בעולמו "השם נפש"ה לענין הוא והנמשל מכל. יותר ית ' לו אהובים החמשה שכל לפי ,

ולומד  כסיל שאינו ויש החכמה. את ועוזב לקנין , לו והכסילות כסל אוהב הכסיל האדם .

דברי ישכח ולפעמים גמור. קנין  לו קנויים ואינם ברפיון , ומעשיו תלמודו אבל חכמה,

וכמו  הבינה, דרך גם ויעות בזדון עבירה ויעבור ּסכלות רוח עליו תתגבר ולפעמים החכמה,

למעלה ח')שבארנו פסוק(חדר ח)בפירוש נא, בטוחות"(תהלים חפצת אמת  ולכןהן  וגו'. "

אמר בנו, על איש  יחמול כאשר מאהבה שהוכיחו אביו  תוכחת ד)כשהזכיר ד, ויורני"(משלי

לבך  דברי יתמך לי תאהבם"ויאמר כי  לבך. ובינת שכל תומכים תבונתי  דברי שתהיינה ,

כדרך בהם. ותחיה חכמתי  מצות  ושתשמור בהם , ותשמח  ה )תבינם יח, יעשה "(ויקרא אשר

בהם וחי  האדם אמר"אותם  ישראל זמירות  ונעים  לז). קיט, מראות"(תהלים  עיני  העבר

חייני בדרכיך שיוכל "שוא , האלו, הנפלאות  המעלות האדם  ישיג איך הדבר פירש  כן  ואחר .

" ואמר ומעון? מחטא  חכמה להשתמר ותשתמש"קנה תאהבנה לקנין , לך תהיה החכמה . ְֵ
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" וכן חכמה. עניני בה לאסוף בך הנטועה החכמה בינה בכח  ותבונות"קנה בינה דברי . ְֵ

התורה. ובמליצות ה' ביראת  להבין  בך הנטועה הבינה בכח  ותשתמש קניניך. הן גם תהיינה

" תשכח ואמר אעפ "אל קניניך, החכמה תהיה לא  שאם  חכמה. קנה כנגד וזה שתלמדה,". י 

" עוד ואמר לבך. לוח על חרותים דבריה אין כי ותשכחנה, מעט  פיעוד מאמרי  תט ."ואל

" נגד בינה וזה אעפ "קנה קניניך, הבינה תהיה לא  שאם  ממך,". תתעלם  לא החכמה שדרך י ְֵ

הישר  הדרך ּתעות  ואז ּסכלות. רוח  עליו ויעבור בלבבך היצר כשיגבר פי  מאמרי  בזדון  ְֵַתטה

וכדרך בזדון . כח)ותחטא  כח, בינה "(איוב מרע  למעלהוסור ובארנוהו ב')" חלון ד' אבל (חדר .

כל  ואפילו מעוטים, וענפיו מרובים ששרשיו לאילן דומה הנך קניניך שניהם גם  כשתהיינה

לנפשך  האהוב דבר עוד שאין בעבור ממקומו. אותו מזיזין  אינן בו, ונושבות  באות הרוחות 

מספרֹו השניה הפרשה בראש שלמה שהזכיר הדברים  עצמן הן והן והבינה. החכמה ְִִכמו

לב: חכם  להיות באחריתו שיזכה בה וחפץ לחכמה המאזין  על כשדבר

ÈÏ˘Ó)(ז בינה "ד, קנה קניניך ובכל חכמה, קנה חכמה ""ראשית  פירוש  כמו "חכמה . , ְְְְֵֵָָָָ

" שלמעלה. ומישריםבפסוק משפט  הי"צדק הכלל וכדברי  הראשון", בפסוק שאמר לפי  ב.

בינה " קנה חכמה זה "קנה ואין  כאחד, שניהם שוים  הקנינים  ששני  המליצה ומשמעות . ְְֵֵ

להבין בבינתו וישתמש  גמור קנין  החכמה קנה טרם  בינה לקנות יתאמץ אם  כי נכון .

בתורה  רבים  דברים כי  להסתכן . קרוב הוא חכמים , ובדברי ובמשליה התורה במליצות 

הישר. דרך מני ויטה סרה, יחשוב ואולי  ולבינתו. האדם לשכל המנגדים  חכמים  ובדברי

ה' את יירא גמור. לקנין  חכמה לקנות כל ראשית  הוא  האדם לו שיבור הטוב הדרך ולכן

ונעמּו ומצפונותיה טעמיה יבין  שהוא  בעבור לא  ויאהבנה, החכמה יקנה כבודו ְֲָובעבור

יאהבנה  יקבלנה בינתו, דרך יסתור ואפילו יבין , לא  בין יבין ּבין אלא  ולבינתו. לשכלו ֵדבריה

שאמר  וכמו האדם . מבינת  נשגב וסודה חיים , אלהים  דברי הן  דבריה שכל בעבור וישמרנה,

כח) כח, חכמה "(איוב היא אדני  יראת ונאמר"הן  י). קיא, יי'"(תהלים יראת חכמה ."ראשית 

למעלה פרשנוהו ט')ויפה חלון ח' "(חדר אמר זה ועל חכמה . קנה חכמה דומה "ראשית .

י)למליצת  קיא, יי'"(תהלים יראת חכמה חכמה"ראשית אין יראה אין שאם  כמו כי  (אבות,.

החכמה ג ) קנין אין  אם  כי  שקנה . אחר ואולם שאמרנו. מטעם  הבינה קנין תועיל לא  בלב,

ג  יתאמץ אז נפשו, קנין  שהיא  בעבור ממנה יסור שלא ומובטח בינה "החכמה. לקנות  כ

וכיוצא. הנכבדים תורה טעמי ימצא  אולי בעניניה, ולהשיג להבין הבינה בכח  ולהשתמש 

יסור  ולא קנינ ֹו החכמה תהיה מקום מכל כי דבר. הפסיד ולא  כלום  בכך אין  יבין לא  ְִָואם 

" אמר זה ועל בינה ממנו. קנה קניניך בהן"ובכל קניניך, כבר שהן החכמה בדברי כלומר . ְֵ

תמצא  אולי  תורה; טעמי  ולהגיד ולהשכיל להבין ובינתך שכלך בכח  והשתמש בינה ְֵקנה

תבונתך. בדברי  דבריה ותרומם  ותפאר ידך

¯ÊÁÂואמר ח)ופירש  ד, תחבקנה "(משלי כי תכבדך ותרוממך הבדיל "סלסלה כלומר .

שקנה  אחר בבינתו המשתמש ובין נפש , קנין החכמה קנה טרם בבינתו המשתמש  בין 

התורה  כבוד מחלל וזה לא. או ישר אם  להבין בבינתו שוקל הקנין קודם כי  החכמה.
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דעת , ודברי יקרים טעמים למצוא  חפצו כל הקנין  ואחר חיים. אלהים  דברי שהן והחכמה

אל  הלבבות יקרב כן ידי על כי  והחכמה. התורה דברי יושר אדם בני לכל גלוי  להראות 

כדרך יא)התורה כז, דבר "(משלי חורפי ואשיבה לבי  ושמח  בני למעלה"חכם  ובארנוהו (חדר . ֲַ

ד') חלון וכעניןה ' בתכשיטים , האדם  את שמקשט למי דומה והדבר יב). כה, זהב "(משלי נזם

שומעת אזן על חכם מוכיח כתם , למעלה"וחלי  עליו ורמזנו ט . חלון ד' אמר ו)"(חדר זה ונגד .

ותרוממך " ברוחך "סלסלה תכבדך תרוממך, אז ולייפותה, לפארנה אותה סלסל כלומר .

" מלת  נופל זה שעל "כבוד הטובה. הראשון . לבית בפתיחתנו כמבואר תחבקנה " וזה "כי  ,

דבריה  ומקרב בתורה המתבונן כן  עצמו, אל עצם  עמו ומתאחד חברו שחובק כמי משל

וכדרך לאחדים . והיו האדם דעת  ד)אל ז, תקרא "(משלי לבינה בעז "ומודע  ויתבאר בחדר ". ה

במשנתו התנא  שנה זה ועל מאד. נפלא הזה והדרוש ד)זה. משנה  א שותה "(אבות והוי 

דבריהם את  אבות ."בצמא  למסכת  בפרושינו ופרשנוה על 383. לפרושי יועזר בן דיוסי

החכמה  כי  שידע  צריך תורה, בכתר לזכות שהרוצה והודיע  קאתי. הצדיק דשמעון  התורה

ה' ביראת  ויקבלם  האדם; מבינת  ונשגבים  חיים  אלהים  דברי  דבריה ושכל עליונה, [היא ]

וכיוצא, והטבעיות  הלמודיות  החכמות שלומד דרך על תורה דברי  לומד אם אבל ובאהבתו.

בחכמה. יצליח לא  בו, יחפוץ לא ייטב שלא  ומה ויאהב, יקבל ובינתו שכלו בעיני  שייטב מה

שאינו  בין  לחכו, שערב בין  לשתות ; תאב לו שמביאין מה כל לצמא , דומה? הדבר ְְֵַָלמה

ישתה  לא  להנאתו, השותה כן  ואין צמאונו. לרוֹות  חפצו שכל לפי  וכיוצא. המים  כמו ערב

לחכמה  התאב האיש  המשיל ולכן וכיוצא . הטוב היין  כמו לחכו הערבים  המשקים  רק

שכתוב וכענין לצמא . ה', דבר שהיא יא)בעבור ח, רעב "(עמוס לא וגו' באים ימים  הנה

יי' דבר את לשמוע אם  כי  למים צמא ולא  ז "ללחם  קדמונינו ואמרו ב)ל". קלח, זו "(שבת 

ששנההלכה  כמו החכמה. חקי  והן  ג )" פרק  סוף הלכות"(אבות , גופי הן  הן נדה ופתחי  ."קינין  ֵֻ

הראשון  בבית ב')ובארנוהו חלון ו ' ואמר(חדר א). דבריהם"(אבות, את בצמא שותה ."והוי

ÏÚÂ" כשאמרו סיני הר במעמד ישראל נשתבחו זה ונשמעענין קדמונינו "נעשה ואמרו .

א)ל"ז  פח, אחד "(שבת  לכל וקשרו השרת מלאכי  ירדו לנשמע , נעשה שהקדימו בשעה

מהם נטלו בעגל וכשחטאו כתרים . שני  ""מישראל מלת  דבריהם. פירוש  ושמע "נשמע.

שמורגל  וכמו הלב. במחשבת הדבר קבלת  גם כוללת  אבל האזן  שמיעת על לבד איננה

שאומרין ב)בתלמוד יב, קטן לי"(מועד סבירא לא  כלומר לי, שמיע  זה "לא  על רמזנו וכבר .

ו')למעלה חלון ד' "(חדר שאמרו הכתוב כונת אין ספק בלי והנה נשמעם. טרם החקים נעשה

אזן לבם"בהשמעת באמונת  שישראל הכונה אבל יעשו? מה ישמעו טרם  יעשו איך כי .

כל  יעשו שהם  ומצות. תורה להם לצוֹות האלהים יבוא כי להם  שהגיד משה דברי על ַענו

ענ  יבינו ומשפטים חקים שיצוה בין  וחקֹותיו. יצוה מצותיו ובין ושכלם , בבינתם יניהם  ֻ

עם כי ביודעם ומיראתו. ה' מאהבת יעשום  פנים כל על האדם. לבינת  סותרים ִענינים 

היטב 382. וניכרת מגולה שהיא

.38369-72 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 
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ב  הכל "השם  לעשות  שלם בלב שהסכימו ואחר חקר. לה שאין  והתבונה החכמה לבדו ה

" אח "ונשמעאמרו ג ", נטה טעמי"כ ולהבין  לשמוע נזכה אולי ולהבין , להשכיל לבבינו כ ַ

שאמר שלמה. לדברי  ממש  דומה וחקֹותיו. ו)מצותיו ד, חכמה "(משלי קנה חכמה ראשית  ְֵֻ

בינה  קנה קניניך ועושה "ובכל בלב אותה ושומר בחכמה נפשו שחשקה שמי בארנו וכבר . ְֵ

וכענין והשכל. בינה דעה ורוח חכמה רוח  ממרומים, האלוהי לעזר זוכה (משלי כחקֹותיה. ֻ

ו) ותבונה "ב, דעת מפיו חכמה יתן  יי ' ב "כי  השם מלאכי שקשרו הכתרים שני  הן ואלו ה ".

הראשון בבית שבארנו וכמו האלו, המתנות  לשתי אז שזכו ה ')לישראל חלון ד' ואולם(חדר .

בפירוש הראשון לבית  בפתיחתנו שבארנו וכמו ה', על רעה מחשבת וחשבו בעגל כשחטאו

א)פסוק לב, משה "(שמות  בושש כי העם  "וירא בענין  הטובה ממחשבתם הפך וזה נעשה "

שבארנו"ונשמע וכמו הללו. הכתרים  שני  אבדו אז שם), על (שם  נדבר ועוד הראשון . בבית 

זה: בחדר זה

ח  חלון

ÈÏ˘Ó)(א קולה "ח, תתן  ותבונה תקרא , חכמה ""הלא  פירוש צדק "חכמה . מנהגי , ְָָ

הי הכלל וכדברי ומישרים, והי"ומשפט לב "ב ואיך הזונה, דברי  הזכיר שלפניה בפרשה ד.

לילה  באישון  יום  בערב בנשף בסתר, כן עושה שהיא והודיע רע . לעשות נפתה הנער

אל  יורדות  ביתה, שאול דרכי  כי  דרכיה, אל לבו ישט לבלתי האדם את והזהיר ואפלה.

האדם בני  את מקרבת שהיא ואמר ותפארתה, החכמה מהללי  הזכיר כן  ואחרי  מות. חדרי 

שאמר כמו המקומות . בכל אליהם קוראת  והיא  ובפומבי. ב-ג )בגלוי מרומים"(ח, בראש 

תרונה  פתחים מבוא קרת  לפי  שערים ליד נצבה. נתיבות  בית  דרך גם"עלי מדברת והיא .

שאמר כמו וגדוליו. העם  שרי ד)עם  אדם"(ח, בני אל וקולי  אקרא אישים עם"אליכם לא  .

מכבדיה, לראשי תפארת  עטרת והיא עליונה החכמה כי הזרה. אשה שתעשה כמו חסר-לב

בענין  שאמר טו -טז)כמו ישורו "(ח, שרים  בי צדק. יחוקקו ורוזנים  ימלוכו, מלכים  בי 

ארץ  שופטי כל צדיקים"ונדיבים  ומשפטים  חקים ונפש  נפש  לכל תלמד החכמה כי  .

הל  בכלל כמבואר משפט "וישרים , צדק, אמת, מכונות על דבריה שכל בענין  נזכר וכן  א .

נאמר שכן ומישרים. ז-ט)נכוחה ח, וגו'"(משלי פי  אמרי כל בצדק וגו' חכי  יהגה אמת כי 

דעת למוצאי  וישרים למבין  נכוחים  כדרך"כולם  י). יד, וידעם ,"(הושע  נבון אלה ויבן  חכם מי

יי' דרכי ישרים למעלהכי  ובארנוהו וגו' י)" חלון ב' ונאמר(חדר כ). ח, צדקה "(משלי בארח 

משפט  נתיבות  בתוך חקים"אהל החוקקת  היא שהחכמה מלמדנו כולו שהענין הרי  . ֲֵַ

והנה  חכמה. מלת בהוראת  שיסדנו יסודנו יושר על גדול מופת וזה צדיקים , ומשפטים

הזכיר כבר שלמעלה כ)בפרשה א, תרונה "(משלי בחוץ ושב חכמות ג ', בחלון וכמבואר "

הלצים הכסילים  את  ותיסר תוכיח שהחכמה לבד הודיע  למעלה כי שני . פעם  זה להזכיר

ומודעת אדם , בני  בתוך מתהללת החכמה איך הודיע  ופה ממנה. הנלוזים והפתאים 

אוהביה. שינחלו הטוב והשכר ומישרים  משפט  צדק חקֹותיה שכל ותהלתה, ֻתפארתה

ב  השם  יסד פיה ושעל דרכו, וראשית אל אהובת  כיוצא "ושהיא  וכל וארץ שמים  מעשה ה ֵ
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זה  בפסוק יתבאר ועוד הכרח. בלי  שלמות פרשיות לפרש באתי ולא  בפרשה. הנזכר בזה

" גניםבספר  בעז מעין """ לשונות על בדברנו ו בינה ה, :"תבונה ""

ÈÏ˘Ó)(יא יושר "ד, במעגלי  הדרכתיך הורתיך חכמה ""בדרך פירוש צדק "חכמה . דרכי , ְָָ

הי הכלל וכדברי ומישרים. ב "משפט השם  כי  לאדם . העליונה החכמה מאמר וזהו ה "ב.

יעשה. אשר המעשה ואת בו ילך הדרך את  האדם, תורת  ומסר בתורתו. החכמה חקי  ֵֻחקק

כז)"(דהי כדרך ו, בה "ב ילכו אשר הטובה הדרך אל תורם דרך "כי  מורה הוא  ברוך השם  כי .

וכל  "לאדם אמר זה  ועל ומשפט. חכמה הורתיך דרכיו חכמה מתאמץ "בדרך כשאדם וכן  .

וכדברי ולאמצו. לחזקו מקדש יעזרנו הוא ברוך השם שלו, את  ועושה הטוב בדרך ֹללכת

הכ  ""הכלל אמר זה נגד וגם  הורתיך ז. חכמה ב "בדרך השם וכן  השכל ". כחות  מרחיב ה

כדרך טוב, מעגל כל שיבינו בנפש , הנטועים  ט)והבינה ב, משפט,"(משלי צדק תבין  אז

טוב  מעגל כל "ומישרים  שמלת  השני  בכלל בארנו וכבר שני. בחלון  למעלה  וכמבואר "ישר "

" אמר זה ונגד הבינה, על יושר הונח  במעגלי נכתבים"הדרכתיך בינות דברי  כמה וכן  .

הראשון  בבית וכמבואר פנים , אל פנים ונמסרו ד')בתורה חלון ז' אמר (חדר זה על וגם 

יושר " במעגלי  ואמר"הדרכתיך סמך האלה הענינים שני  ולעמת יב). ד, לא "(משלי בלכתך

תכשל  לא  תרוץ ואם צעדך כדרך"יצר החכמה דרכי על נופל ההליכה ט). כח, והלכת"(דברים ֵֶ

והמרוצה "בדרכיו  מחשבות .384. לחשוב המרוץ קלי הם  כי והבינה, השכל מחשבת על נופל

נכשל  המהירות ידי על רבות שפעמים אלא  הענין. להבין  וממהר בדבר המתבונן  והוא 

נגף, אבני  מלאים רעים  לדרכים נמׁשלים הרשעה דרכי והנה ישר. מדרך ותועה ָהאדם 

ועל  וסלולים. מסוקלים לדרכים נמ ׁשלים  הם החכמה דרכי אבל צעדיו. יצרּו בם ְֵָוההולך

" אמר צעדך כן יצר לא רץ "בלכתך שהוא  ומי  תרוץ, אם גם  הטוב הדרך על הולך ובהיותך .

הטובה  בדרך שהולך מי  לזה ודומה במרוצתו. ולנפול להכשל קרוב סלולה בדרך אפילו

אפשר  משפט , ומהו צדק מהו להבין  במחשבותיו, לרוץ כשמתחיל מקום  מכל והחכמה

במרוצת יכשל ולא בעזרו יהיה ה' כי והבטיח  האמת. יבין ולא  ויטעה ההלכה בדבר שיכשל

ע דוד המלך אמר לזה ודומה לב)ה"בינתו. קיט, לבי"(תהלים  תרחיב כי  ארוץ מצותיך ."דרך

למעלה עליו י ורמזנו חלון ג' עד ב)"(חדר בינה רוח  בו שיתן  ה' מאת  בקש כי  תבינהו. ועתה

" יכשל. ולא הדרכים  באלה לרוץ בכחו יהיה גם החכמה, בדרך שילך לבישמלבד תרחיב ."כי

" שמלת שאמרנו תעשה לב וכמו אתה אם  ואמר בנפש. הנטועים  והבינה השכל על הנחתו "

אמר כן  ואחר אכשל. ולא ארוץ אז לבי , להרחיב לטובה זה אות יג )לי  ד, החזק "(משלי

חייך  היא  כי  נצרה ּתרף, אל אעפ "במוסר כלומר לב ". ולבך והבינה, החכמה קנית שכבר י  ְִֶֶֶָ

" תאמר אל בשמחה, החכמה חקֹות לעשות אחטא חכם שלא אני בטוח החזק "עתה אלא  . ֻ

" וזעמו, אפו עונש ומוסר וגדלו, כבודו ה' יראת חייך במוסר היא  כי  המוסר "נצרה ולולי  .

כדרך לבך. חכמת  אור נגה הענן  ויאפיל רגע עליך היצר יתגבר פתאום שפתע  (קהלתאפשר

כ) יחטא "ז , ולא  טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין  אדם  למוסר."כי  צריך אתה כזאת ולעת  .

ריצה 384.
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" בספר כי  יותר. פה לבאר אוכל גניםולא בעז "מעין ,"" שרש  על נדבר שרשיסר ה ועל "

הרשעיםיכח " בענין שאמר עוד, ארמוז ורק הללו. במליצות  נפלא ענין  יתבאר ושם  "

לבם יצר רוע  על יז)כשדבר ד, ישתו "(משלי חמסים  ויין רשע  לחם  לחמּו והזכיר "כי  . ֲֶֶֶָ

שהחל מה לעמת הזאת  יא)המליצה ד, הוריתיך "(משלי חכמה שהצדיק בדרך שכמו וגו'. "

בכלל  בארנו כי  בשתיהן . שמרשיע  הרשע  ממנו להיפך ובמישרים , באמת  ומבין  בחכמה נוהג

בפתיחתנו  כמבואר ליין, נמשלה והבינה תנובה. ולכל ללחם  החכמה דרכי  שנמשלו השני

החכמה שבעניני אמר, זה ועל הראשון . ו)לבית  א, תאבד "(תהלים רשעים  לחמו "דרך כי  .

" ומלת ישתו. חמסים  ויין אמר בינתם  ונגד רשע . בעז חמס לחם  העשירי בחדר יתבאר ה.""

תבינהו: ושם

ו חלון 

ÈÏ˘Ó)(א אזנך "ה , הט  לתבונתי הקשיבה לחכמתי  ""בני , פירוש  החכמה "לחכמתי. חקי , ְְִֵָָֻ

הי הכלל וכדברי  ומישרים, משפט  צדק מלמדך. סור "שאני לבלתי מזהיר זו בפרשה כי  ב.

" והקדים הזונה. ופתויי התאוה אחרי  ללכת הישר הקשיבה מדרך לחכמתי  כלומר "בני, .

ואעפ  ואזהרותיה מצותיה התורה חקי  וקּבל הנטוע"הקׁשב הטבע  לדרכי  שסותרות  י  ְְֵֵֵַַֻ

הי הכלל וכדברי  וכן"בנפשך, הט'. הכלל וכדברי השכל, במופתי סודם יודע  אינך וגם ז.

אזנך " הט  בענינ "לתבונתי  תבונות הן  החכמה, בדרכי תבונות  הן ואף . אלהים . ויראת דעת  י 

ורק  עליהם  תהרהר אל תבונתם, דברי ועומק חכמים  דברי  להבין  מבין  לב בך שאין פי  על

פי על אף בהם , עיונך ותעמיק ותבונה חכמה בדברי תתבונן אם  כי לבב. בטוב תקבלם 

למלטך  עליך יגינו בהן המחשבה והתגברות העיון הנה הדברים, לתכלית  תרד שלא

דבר  זה בענין ויש  ואפקורסות . זמה מחשבת כמו התאות , בעניני  והמחשבה העיון מהעמיק

בעז  בדברינו יתבאר ""בינה, לשונות על ו זמה ה ."מזמה ""

Ì�Ó‡Âמלת כי  דע, הזה? היקר הענין על בקצרה לרמוז מבלי  ריקם  לשלחך האוכל

הדברים ."מזמה " מן  בדבר העיון  עומק על שהוראתה לפי  רע. ענין  ועל טוב ענין על הונחה ,

הראשון וממין  רע . בענין ואפשר טוב בדבר אפשר העיון ד)ועומק א, דעת"(משלי לנער

כא)"ומזמה  ומזמה "(ג , תושיה השני "נצור וממין  ט). חטאת"(כד, אולת  קמ,."זמת (תהלים

תפק "ט) אל ""זממ ֹו לשון וכל בעבור זמה . כי מעצמו. נגלה והענין הזה, השני המין מן " ְָ

בהן , לחשוב מעמיקים  והם למאוד, עד הכסילים  בלב ומתגברים  קשים , נאופים  שמחשבות

" מלת  כשנכתב התגברותזמה לכן  הרעות  בכל שאין לפי  הזאת . הרעה על רומז סתם "

הקדש בכתבי להבדיל  ואמנם נאופים . מחשבות  כמו כולו האדם לב הממלאות  המחשבות 

" מלת לבדו,"מזמה כשיזכירו שנכתב מקום  כל כלל. לך אתן לרעה. או לטובה הכונה אם ,

" כמו טובה, אחרת  מלה אצלו נכתב לטובה, ואם לרעה. ומזמה הכונה ""דעת תושיה ,

""ומזמה  ומזמה , על "תבונה והכונה לתבונה, אזן  ויטה לחכמה שיקשיב שהזכיר אחר ולכן  .

" הזכיר כן  בעבור כי  התבונות , בדרכי  והעיון  אזןההתבוננות מאזניםהטית כמו שהיא "
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השלישי . בחלון  שבארנו וכמו המחשבה עיון צריך ולזה רבו. בכונת  יטעה שלא עליו לשקול

שלאחריו בפסוק ב)אמר ה, ינצורו "(משלי שפתיך ודעת  מזמות , אמר"לשמור וכן יא). (ב,

רע" מדרך להצילך תנצרכה. תבונה עליך תשמור וגו'.מזמה טז)" זרה "(ב, מאשה "להצילך

זו בפרשה נזכר כן  וכמו שני . בחלון וכמבואר ג-ה )וגו' וחלק "(ה , זרה שפתי תטפנה נפת כי

מות יורדות  רגליה וגו' כלענה מרה ואחריתה חכה. ודעת ,משמן מזמה לולי  כלומר וגו'. "

ואבדון , מות  דרכי הן והן ברשתה. ותפול בשפתיה, נפת  המטפת הזרה ממצודת  תנצל לא 

דבר  למעלה והנה תנצל. ואז בהם  ותעיין  ותחשוב ותבונתי , חכמתי שתקבל צויתיך לכן

" חכמה אצל אמר הבינה. בעל לב חכם  אזןעם ""הקשבת  תבונה ואצל הלב . ."הטית 

חכמה  אצל הזכיר והבינה. חלוש -השכל עם גם  מדבר ופה ב'. בחלון למעלה ובארנוהו

"הקשבה " תבונה ואצל לבד. אזן" ""הטית מלת  הזכיר ולא בארנו לב . וכבר והבן. כלל . "

הראשון  בבית זו בפרשה טוב ז')פירוש חלון ו' משם:(חדר קחנו .

ÈÏ˘Ó)( ג אדע"ל, קדושים ודעת  חכמה, למדתי  ""ולא  פירוש  צדק "חכמה . החכמה חקי  , ְֵָָֻ

הי הכלל וכדברי ומישרים , הענין "משפט ותחלת  א-ב)ב. נאם"(ל, המשא  יקה בן אגור דברי

לי אדם בינת  ולא מאיש  אנכי בער כי ואוכל. לאיתיאל לאיתיאל קדמונינו "הגבר ואמרו .

ד)ל"ז  י, רבה  והקיאה "(במדבר הבינה את שאגר בעבור כן ונקרא  שלמה. הוא יקה בן  ."אגור

ז "וראב  המלך "ע כן  על בדורו, ונכבד דעת  ויודע ביושרו הולך שלמה בימי  היה אגור פירש ל

תלמידיו  או אגור חברי חכמים , היו ואוכל ואיתיאל בספרו. חכמתו אסף [עשלמה כ].""

שלמה, המלך אגור שיהיה בין  בקצרה . ארמוז ורק הכרחי . שאינו מה לפרש עניננו ואין

" שמלת  אחשוב דורו, מחכמי  חכם שיהיה בלבו אגור ובין אגור שהיה איש  הפעול. שם  " ִַ

" הזה. המשא אמר והבינה החכמה לאיתיאל מאסף הגבר דבר נאם דבריו שכל כלומר "

רוח  ובינה חכמה רוח  עליו ונחה ממרומים. האלוהי  העזר אליו ונלוה עמו, ה' כי  בעבור

" יי'. ויראת  ואוכל דעת  ודעת ."לאיתיאל חכמה לדעת  יכלתי אל אּתי  כי  בעבור כלומר .ִִֵ

ז  רבותינו פרשו לזה דברי"ודומה על שעבר לשלמה התוכחת דרך על אבל הללו, המלות ל

ב  השם  מחקי הסר כי הודיע ולפירושנו ושבע"תורה. שבכתב לעזר "ה בצדקתו זכה ולא  פ, ֵָֻ

מדרכי נשגבים  הענינים  שכל בעבור שכלו, ובמשפט  בחקירותיו יצלח  לא  ממרומים , האלהי 

ואע ושכלו. האדם שה "בינת  וקצתןפ בהם , ללכת  דרכים  להם בוחרים  והאוילים  כסילים

הכ  בכלל וכמבואר החכמה, חקי  על העמוקות"חולקים דעת שבעניני יודו כולם  הנה ו, ֵֻ

אנשי ה', בסוד לעומדים  רק יודעּו ולא  בהם. מהתבונן  האדם בינת תסתתר ְִָוהנפלאות

וע לב, בכל עליו ולהשען  ה' מתורת האמת לקבל רק לאדם  טוב אין  ולכן  יזכה "הרוח. כן  י 

זה  ועל והנפלאות . העמוקות  וידע קדושים ודעת חכמה ימצא  ואז ממרומים. דעת לרוח 

" ליאמר אדם  בינת  ולא מאיש אנכי בער הראשונות"כי  מושכלות מדעת  נבער הנני  כלומר .

ששנינו וכמו הבינה. שרשי הן  והן  בנפש, ג )הנטועות בינה "(אבות , אין דעת  אין  וכמו "אם .

הראשון  בבית ה ')שפרשנו חלון ו ' ח)פסוק(חדר צד, בעם"(תהלים  בוערים  שקראם"ּבינ ּו , ִ

שם בוערים" ואמרנו המדע . דרך הּכחי ׁשם  בעבור ד')" חלון הראשונות(שם  שהמושכלות  עוד ְִַָ
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לא "אע הנפש  ובעל כשכוחות  במקצתן  הם  הנה אחת, דרך על הנפשות בכל נטועים שהן  פ

על  הבינה. תולדות מהן שיוליד אפשר אי  בדעתו הצטיירו לא ואם  מעולם. עליהן  התעורר

" ראשון  מושכל משל בקעה דרך בלא הר התעוררו "אין ולא  בימים שבאו אדם בני  ויש .

רובם שתהיינה הבינה יסודות שהן  הראשונות  המושכלות  בכל יקרה וכן  זה. מושכל על

ואמנם והפנלאות. העמוקות לעולם יבין ולא  הבינה לכח יעזרו לא ואז הנפש, מן  כשכוחות

פתאום . בנפש הנטועים הצחים  הדעת  ציורי תגלינה ממרומים , דעת רוח  האדם על בהופיע 

הראשון בבית שבארנו וכמו רבות , תעלומות  ידיהן על ויבין  לבו, עיני למול (חדר ויעמדו

ד') חלון לפיד' החכמה מציורי  יותר מתעלמות שהן בנפש, המדעות  ציורי  התעלמות מענין 

יתגלו  אם גם והנה חומר. מכל הנבדלים עליונים  בדברים מציירים  והן  למאוד. צחות שהן 

ולהבין אלו על אלו המדעות  להרכיב טוב ושכל רחבה בינה צריך עוד הדעת , ציורי

מאד. עמוקים  ענינים שישיג עד תולדותיהן, ותולדות  מהן, היוצאות  התולדות  במישרים

""ואח  אמר חכמה כ למדתי ב "ולא עליון מפי  שנבעה החכמה גם  כלומר צדק ". דרכי  ה

האדם , תורות  חקי  הן  באמונה, פה אל פה והמסורים  בתורה הכתובים ומישרים  ֵֻמשפט 

כפי שנתכנו וארץ שמים מעשה הן החכמה, דרכי כפי  שהיא  העליונה ההנהגה חקי ֵֻהן

הי הכלל וכדברי  החכמה. הי"אורחות  והי"ב להאסף"ג  צריכין והן מפי(מחוץ)ד. [מבחוץ]

והי', הט' הכלל וכדברי  ובינתו, שכלו באמצעות  לאדם ּתודענה לא  כי  וספרים . ְִַָָסופרים

הראשונות המושכלות  כי חסרתי, בכחי שהן אלה שלש ואם  למדתים . לא אנכי  הנה

ג  הרחבה והבינה בי , רחבה."נטועות  בינה בעלי  שהן אדם  מבני רבים כי  לאדם , טבעית כ

ג  החכמה הראשון "ולימוד בבית שבארנו וכמו אדם  כל ביד א')כ חלון ב' הכלל (חדר וכדברי 

כי אדם? שום ביד שאיננה קדושים, דעת  לדעת  בלבי  ואתפאר בשוא אאמין  ואיך הששי.

עליון , מלאכי העליונים לקדושים הנודעות העליונות  הצחות ההשגות הן קדושים  דעת 

אע לדעתם  לאדם דרך שאין חומר. מכל הנפרדות  הראשונות"הצורות  המושכלות  פ

ממרומים . לאדם  הנלוה דעת רוח באמצעות  זולתי  ידיהן, על הפועלת והבינה בו הנטועות 

ג )וכדרך לא, ובדעת"(שמות בתבונה בחכמה אלהים  רוח  אותו למעלה ואמלא ובארנוהו "

א') חלון ו ' וכן(חדר ה ). ב, תמצא "(משלי אלהים להם"ודעת  שיגיד לאגור ששאלו ויראה .

אלו  שכל להם  והשיב וכיוצא . הבריאה בעניני הנפלאות  השגות ממנו ובקשו דעת. דברי

גם יבינם  לא  דעת  רוח  בו שאין ומי החקירה. מצד האדם ובבינת  בדעת יודע ּו לא ְִָהדברים 

וכדרך זולתו. אותו יפרש ב)אם יא, מדעתו "(חגיגה  ומבין ביחיד אם כי במרכבה ."ולא 

ע מדעתו רבו דברי  מבין שיהיה צריך התלמיד זה כי"פירוש , עליו, גם שנחה דעת  רוח  י 

עוד אגור אמר תשובתו ולחזק רבו. דעת  יבין  לא  זה ד)זולת  ל, וירד?"(משלי שמים עלה מי 

שם ומה שמו מה ארץ? אפסי כל הקים מי בשמלה? מים  צרר מי בחפניו? רוח אסף מי 

תדע כי והחל "בנו ובבינתו. בשכלו למצוא  האדם  יוכל לא אלהים  מעשה כל ראה כלומר .

השמים עצם כי אדם. כל מדעת ענינם שנעלם והצבאות  הכוכבים המרומים  והן השמים מן 

וראה  שמים שעלה ממנו, אחד גם שאין  בעבור כולם . אדם  מבני [הן ] תעלומות  והמאורות,

ו  לארץ וירד ותכונתם, עצמם  ומה הזה, הגדול המעשה שראה כל מה תבל לשוכני ספר
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אדם . לבני  נודע מהם דבר אין  לחוש , המושגים  ותקופתם  מהלכם מבלעדי  ולכן שמצא . ומה

מאיוב ששאל הנפלאות השאלות בתוך זה ענין מקצת  הוא ברוך השם  הזכיר לח,וכן (איוב

על "לא-לג ) ועיש בעתו מזרות  התוציא תפתח . כסיל מושכות  או כימה מעדנות  התקשר

בארץ  משטרו תשים אם  שמים  חקֹות הידעת תנחם . עצם"בניה ממנו שנעלם מלבד כי . ֻ

פעולתם פועלים  ואיך הכוכבים. מן  הרב ההמון  אנו מסכלין  גם ויסודם , והמאורות  השמים 

נדע . ולא ממנו נפלאות וכולם מספר. בלי פעולות תחתיות, אל שפעם  יזילו ומגבוה בארץ,

" אמר כך בחפניו?אחר רוח אסף והוא "מי האדם , לחוש  המושג  הראשון  היסוד שהוא  .

והסערות , הרוחות משכן מקום  מה עד יודע  אתנו אין אבל הארץ. עד השמים מתחת ממלא 

ויצאו  ידועים במקומות סגורים  שהם  בדעתו ידמה ומי  מאויר. סובבים ואיך מוצאם , מאין 

לאסוף  שרוצה למי  ודומה יעצרהו. ומי תמיד להתפשט  בטבעו הרוח  אם  לשעתן, משם

ומי ממנו. למטה שהוא  המים  יסוד הזכיר כן אחר הנמנעות . מסוג  שהוא  בחפניו הרוח 

הולכים המים כי הארץ. על ישפכו שלא  הימים  במקוה המים  צרורים  אופן באיזו ישכיל

תהומות , הארץ בבטן וכן תמיד. נגרים  ּומטבעם ח)וגוברים, מב, תהום"ו (תהלים  אל תהום ְִִָ

עגולה "קורא  הארץ הנה מזה ויותר לארץ. מעל ובוקעים  התהום  מתחת  שבים  והנחלים  .

מתוך  יצאו שלא הזאת בעגולה צררם ומי  לארץ. סובבים והמים השמים . במרכז ותלויה

באמרו לאיוב, הוא ברוך השם שאל זה על וגם  לה? חוצה אל ח-יא)העגולה לח, ויסך "(איוב

תבא  פה עד ואמר וגו' חקי עליו ואשבור חתולתו. וערפל לבושו ענן בשומי וגו' ."בדלתים  ֹ

" כדמיון  הים. מי ולבוש חתולות  הן והערפל הענן כי  בשמלה?הודיע  מים צרר הנזכר מי "

" ואמר הארץ יסוד הזכיר כן  אחר ארץ?פה. אפסי כל הקים  הקים"מי מי  ידע  ומי  יבין מי  .

הגדולה. העגולה מרכז והיא בלימה, על תלויה הארץ כי  ארץ. אפסי  בהם שנאחזים  עמודים 

לעולם . תמוט  שלא  עד תלויה היא איך לדעת  הנפלאות  השם385ומצד שאל זה על וגם 

באמרו לאיוב הוא ד-ו)ברוך שם"(לח, מי  בינה. ידעת  אם הגד ארץ? ביסדי היית  איפה

הטבעו? אדניה מה על וגו'. תדע  כי  בדברנו ממדיה? הללו ענינים מקצת ויתבארו וגו'. "

" שרש בעז ידעעל ה.""

‰�‰Âמבני איש  היה לא היום ועוד האדם . מדעת  תעלומות  הן  אגור שהכיר מה כל

זה  ועל ובבינתו. בשכלו  הללו הדברים  מן  דבר שהשיג והעיון  החקירה אנשי מּכת ִַאדם 

" אגור תדעאמר כי בנו? שם ומה שמו אילו "מה וכיוצא , וירד שמים שעלה זה כלומר .

בנים קרויים  התלמידים  כי  תדענו. אם  תלמידו שם מה או שמו. מה לי  הגד בעולם , היה

פ "(רמב  תורה תלמוד הל' ה "ם , ז)כמוב)"א ו, לבניך "(דברים ג )"(מל ."ושננתם ב, בני"ב ֵויצאו

ואקום385. תוך אינרציה כח מפני  הלכת כוכבי תנועת סדריות מסבירים זמננו חוקרי אמנם המעתיק : תוספת
של (ריק ) זה חק התהוות לעצם  אבל  לתנועתה. מתנגד בחומר נתקל שאינו  עוד כל  מתמדת תנועה פעולת ,

הגראביטציה כח וכן  כך. זה מה משום יודעים  אינם קטן(כבידה)אינרציה גוף  אליו  מושך  גדול  גוף  שכל
כח  לבין החיצון , לחלל  חוץ , כלפי  משיכה בין  הזה האיזון וכמובן הגיוני . הסבר  בפיהם אין  אליו , סמוך הנמצא
מפלאי הוא גם  בתנועה, הנמצא הכוכב גוף  אותו  משקל לפי  והתלוי  הכבידה, כח מפני המרכז כלפי  המושך

האיזון . של הבריאה



השני  הבית  - נעול גן 526

אלהים"הנביאים רוח  באמצעות  זולתי לאדם , הללו המדעות  ׁשּתודענה אפשר אי  כי .ְִֶַָָ

יודע ּו ואז ובינה; שכל כח בו והמוספת  ודעתו חכמתו ציורי  המצייר עליו, שתחול ְִָממרומים

לב  וישרת צדקת בעבור יהיה ממנו אחד על העליון הרוח חּול ואולם האלו. הענינים לו

לאדם הגיע וזה הטובה. בדרך ללכת  יצרו על והתגבר מאד ה' את שירא ההוא , האיש

דבריו  חתם  זה ועל ומישרים . משפט  צדק החכמה דרכי תלמדנו היא  כי התורה, באמצעות

ה ) ל, בו "(משלי לחוסים הוא  מגן  צרופה, אלוה אמרת  אלהינו "כל מבלעדי  צור מי  כלומר .

ועקש . נפתל בהם אין  ומזוקקות, צרופות אמרותיו כל ולכן ומסתרתא. עמיקתא  היודע 

ישר, בדרך ויורהו עניניו, בכל לו מגן הוא ברוך השם  הנה בדרכיו והולך בה' שבוטח  ומי 

הספר  בראש שאמר וכמו ימצא. אלהים ודעת ה' יראת  יבין  אז ותבונה. דעת רוח בו ויתן

ז) ב, תום"(שם  להולכי  מגן  תושיה, לישרים תחסר "יצפון  ואם החכמה, היא הכל יסוד כי  .

הראשון בבית  שבארנו וכמו בה. הנטועים  והבינה והשכל הדעת  לה יועילו לא  הנפש  מן 

ג ') חלון ו ' ישר.(חדר בארח והכל שני , באופן עשר השנים בחדר זה ענין  יתבאר ועוד .

" גניםובספר "מעין שרש  אצל הנכתבות והלשונות המליצות  הבדל יתבאר ובין"חכמה " ,

" אצל הנכתבות ומליצות לבית"בינה לשונות מפתיחתנו הד' בכונה שרמזנו וכמו ,

הפסוקים על עוד ידובר ואז מעט הראשון. הֹוחל זה. בחלון שמה 386שבארנו בואנו עד ֵ

ב  השם ה:"בעזרת 

ז  חלון

ÈÏ˘Ó)(י בינה "ט, קדושים ודעת  יי', יראת חכמה ""תחלת  פירוש  משפט "חכמה . צדק , ְָָ

הי הכלל וכדברי היא "ומישרים. החכמה שיסוד הכ' הכלל על ונשען החכמה. מאמר וזהו ב.

כי  ג )היראה. חכמה "(אבות , אין  יראה אין  לקבל "אם  ממאנים  והתאוה שהיצר בעבור .

עד  ממרומים חכמה לרוח האדם  יזכה היראה ובאמצעות  בדרכיה. ולהתנהג ומוסר חכמה

ל  תחלה הבינה וכן החכמה. ציורי  בטבעו הלב קדושים"שיצייר הן"דעת  קדושים  ודעת  .

השתמשו  בעבור אליו זוכה והאדם ו'. בחלון וכמבואר והנפלאות , העמוקות  ההשגות הן

למעלה אמר שתיהן ועל התורה. ובמליצות  ה' ביראת  להתבונן  ה )בבינתו ב, אז "(משלי

תמצא  אלהים  ודעת  יי ' יראת ואמר"תבין ו). ותבונה "(ב, דעת  מפיו חכמה יתן יי ' ."כי

אמר לזה ב-ג )וקודם תקרא "(ב, לבינה אם  כי לתבונה. לבך תטה אזנך לחכמה להקשיב

קולך  תתן זו:"לתבונה על זו מלמדות והמליצות .

ÈÏ˘Ó)( יג תבונה "ג, יפיק ואדם  חכמה מצא  אדם ""אשרי  פירוש  החכמה "חכמה . ציורי , ְָָ

הכ  הכלל וכדברי  ומישרים, משפט צדק האדם ,"בלב נשמת  על הנאצל החכמה אור ודמה ְִָז.

ממנו. נעלם  ענינו היה מצאו טרם כי  יקר, דבר שמוצא למי בלב, החכמה ציורי  המצייר

וכדרך פתאום . עליו תחול צדקתו בעבור לאדם הנלוה אלהים רוח  יב)"(מל וכן  ג, הנה "א

כה 386. ג, שופטים המקרא כלשון  מעט ", "המתן
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ונבון חכם  לב לך ותבונה.נתתי חכמה לבבו מלא עמו הוא  ברוך השם  דבר שברגע וגו'. "ִֵ

בתורה שנאמר כט)וכענין ד, בכל "(דברים תדרשנו כי ומצאת  אלהיך יי' את  משם  ובקשתם

נפשך  ובכל ""לבבך רבים  בלשון  החל "ובקשתם. יחיד בלשון וחתם הזכיר "ומצאת" לא גם .

ב  והשם ממרומים . אלוהי עזר ימצא  בצדקתו שהאדם  הודיע  ואמנם  ימצא ? יודע"מה ה

אדם אבל ה'. פני  מבקשים רבים והנה הטובה. לרוחו שיזכה שלו את  האדם עשה מתי

" אמר זה וכנגד ממרומים. העזר שימצא  עד צדקתו שגדלה ימצא  מאלף ובקשתםאחד

האחד משם למה ובאר וחזר מבקש . אתה אשר האדון  את תמצא  ה'! ידיד ואתה, וגו'. "

" ואמר הרבים. המבקשים ולא ימצא , נפשך לבד ובכל לבבך בכל תדרשנו האיש"כי  והוא  .

בחדר  זה פסוק יתבאר ועוד לעשות . שבכחו מה ועשה נפשו ובכל לבבו בכל ה' את  העובד

בעז  כולה הפרשה אפרש בו כי ה:"העשירי

ÈÏ˘Ó)(יב אמצא "ח, מזמות  ודעת ערמה, שכנתי חכמה ""אני פירוש ציורי"חכמה . , ְָָ

הי הכלל וכדברי ומישרים , משפט  צדק בנפש ""החכמה ומלת בעז ערמה ב. יתבאר בספר "" ה

גנים" בנפש"מעין נפלא  כח שהערמה ארמוז. בקצרה פה אבל זה. שרש על דברנו ונכבדות  ,ְָָ

כל  לשקול ּתע ׂשנה, טרם והמעשים הדברים  כל על המחשבה התשוטטות  על ונופל ֵֶָָהאדם ,

ראשית היא  ולכן במחשבתו. עליו ישוטט  טרם דבר יעשה לא  הערמה ובעל ודבר. דבר

למעלה  ענינה על ורמזנו היקרה, המזמה תבוא והבינה השכל פעולת ואחרי  והבינה. השכל

בעלה  שיתואר עד גדולה ערמה כח  בה שנטוע נפש ויש  הדעת. הכל ואחרית  ששי . בחלון 

" ""ערוםבתאר בתאר בעלה יתואר ולא חלושה, ערמתה שכח  נפש  ויש ואולם"ערום; .

מושלים החכמה וציורי חכם הוא  אם הערמה. בעל מצב כפי  והכל רעה. לפעמים הערמה

וזהו  לרעה, יערים  בלבו מושלים החטאים וציורי רשע הוא  ואם לטובה. ערום יהיה בלבו

ערום" ז רשע קדמונינו בדברי  הנזכר ב)ל"" כא, בספר (סוטה  ברחבה יתבארו הדברים  ואלו ,

חכמתו  כפי  שמערים  ומי הערמה. כח טובת  יסוד היא  בנפש  האסופה החכמה ולכן הנזכר.

וכדרך עליו. שיערים  בענין ולהבין להשכיל טו)יוכל יד, לאשורו "(משלי יבין ויתבאר "וערום  ,

קדושים . דעת לכלל ויגיע מזמותיו תרבינה וההתבוננות  ההשכלה ידי ועל הנזכר. בספר

דעת המוצאת  היא ואני  האדם. ערמת  בתוך השוכנת  היא  אני החכמה התהללה זה וכנגד

ובינתו  שכלו ולא ערמתו תועילנו לא בלב מושלים החכמה ציורי  אין  אם כי  המזמה.

ומישר  משפט  צדק החכמה, היא הכל יסוד כי  לעולם . דעת  ימצא ולא בו, וכמו הנטועים  ים.

רבים: במקומות  שבארנו

ÈÏ˘Ó)(ח מרמה "יד, כסילים ואולת  דרכו, הבין ערום ""חכמת  פירוש  ציורי"חכמת. , ְַָ

הי הכלל וכדברי  הערום , שבלב ומישרים  משפט צדק על "החכמה נשען זה פסוק וענין  ב.

אז  החכמה, מאסף הערום בנפש  ובהיות הערמה. יסוד שהחכמה זה בחלון שבארנו מה

" ובספר ערמתו. תועילנו לא בלב חכמה וזולת דרכו. גניםיבין זה מעין  פסוק יתבאר "

בעז  ה:"ברחבה
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ח  חלון

ÈÏ˘Ó)(ד חכמה "יח, מקור נובע נחל איש  פי  דברי עמוקים  ""מים פירוש דרכי"חכמה . , ְָָ

הי הכלל וכדברי  ומישרים, משפט  צדק למעלה"החכמה בארנו וכבר ג ')ב. חלון ג ' שכל (חדר

" במלת המאמרים הקדש  כתבו ׁשּכנ ּו שיש"פה מקום החכמה בעניני המאמרים  על הכונה , ִֶ

" ומלת  והפוכו. דבר כמודבריבהן  הדרוש . הרחבת על א)" א, קהלת"(קהלת  (דברים,"דברי 

א) משה "א, דבר אשר הדברים יגיד "אלה החכמה בעניני  כשידבר המופלא  החכם והנה .

אלהיים בענינים כמוסים וסודות רבות כונות  בהן  ויש ומליצות, מׁשלים קצרים ָבדברים 

ידי על זולתי תחתיהן אל לרדת  אפשר שאי  עמוקים  למים  והמשילם  התורות . ודברי

חכם איש פי  דברי להבין  נפלאות  והצעות הקדמות  צריכים  כן וכמו גדולות. ָתחבולות

וכדרך ה )ונבון. כ, ידלנה "(משלי תבונות  ואיש  איש, בלב עצה עמוקים  העצה "מים המשיל .

דעת על שעומד תבונות איש זולתי לדלותה יוכל מי  ואין עמוקים, למים  חכם  איש שבלב

בארנו וכבר תבונותיו. ברוב ג ')רבו חלון ג' "(חדר על עצה שמלת הונחה סתם כשנכתב "

הדורש חכם  איש  פי דברי  והנה הן . אחת  דרך על המליצות  ששתי  הרי  החכמה. בדרכי  עצות

זה  על שלמה שאמר וכמו ומעיינות. לנחלים הקדש כתבי  טז)דימו מעיינותיך "(ה, יפוצו

מים פלגי  ברחובות החכם"חוצה מפי היוצאים  תורה וטעמי  ובינה שכל דברי על שהן .

בנפש אין שאם  החכמה. היא  ודעת בינה שכל כל יסוד והנה השומעים. נפשות  ְִַומרוים

וכדרך ידע. ולא יבין  ולא ישכיל לא החכמה מאסף כט)האדם לב' ישכילו "(דברים חכמו לוא

למעלה"זאת ובארנוהו א'), חלון ה' אדם ,(חדר כל מדעת נעלמת עצמה החכמה ואולם  .

ועל  התשיעי . הכלל וכדברי ית'. הכל לאדון זולתי במופת  נודעת ואיננה וחתומה סתומה

אמר ד)זה יח, חכמה "(משלי מקור נובע שכל "נחל דברי  הדורש  החכם  פי דברי המשיל .

שממנו  המקור אל והבינה השכל דברי  נובעים שממנה החכמה והמשיל נובע . לנחל ובינה

והנחל  ההר בבטן  מקורו הנה ההר, מן  היורד הנחל כמו מאד. נכבד משל והוא הנחל, נובע 

מן נהנים  אדם ובני  כל, לעין נראה והוא הים . אל והולך מאד עד ומתפשט תמיד נובע 

ואין רואה אין בארץ סתום הוא  כי  הנחל, נובע שממנו המקור כן ואין  כידוע . ומימיו הנחל

עד  לארץ מתחת  ללכת שבים  הם  וממנו הים אל הולכים הנחלים כל ואולם  ממנו. נהנה

לנחלים הדומים ובינה שכל דברי כי הנמשל, אליו דומה וכן  לנחלים . והיו הארץ בקעם 

הלבבות ומשמחים  לאזן , נשמעים  מאד, עד ומתפשטים  החכם מלב נובעים  הן ומעיינות 

ששנינו וכמו מאד. מהם  נהנין  אדם ו)ובני וגבורה "(אבות , בינה ותושיה עצה ממנו ."ונהנין

ואינו  וחתום  סתום הוא  החכם  בלב האסופה החכמה והיא  נובעים  הם  שממנו המקור אבל

חי . כל מעין  נעלמת החכמה סוד כי הלב. לעין  נראה

‰�‰Â ואעפ בטובו, ומתעדנים  אדם  בני  ואת  הארץ את מרוה שהנחל שמקורו "כמו י

אעפ  הנפשות . ומחיים  הלבבות משמחים טוב ושכל בינות דברי כן  נעלם"נעלם , שמקורם י

הם ואליו הנחלים הולכים  שממנה הגדול הים אל החכמה נמשלה כי  ּוראה חי. כל ְֵמלב

והבן: הארץ. את להשקות  יוצאים לנחלים והמדעות  והתבונות  ללכת . שבים 
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ÈÏ˘Ó)(לא תכרת"י, תהפוכות ולשון  חכמה ינוב צדיק ""פי  פירוש  חקֹות"חכמה . , ְָָֻ

הי הכלל וכדברי ומישרים . משפט צדק למעלה"החכמה בארנו וכבר ב')ב. חלון ד' פסוק (חדר

ל) יא, חכם"(משלי נפשות  ולוקח  חיים עץ צדיק בדרכי"פרי ההולך הצדיק כי  ואמרנו .

החכם ואולם חיים. עץ כפרי  מעשיו פרי הנה ותורתם, החכמים כמצות ועושה החכמה

תורה  ומלמד בנפשו אסופה החכמה הנה הצדק, בדרכי  לכתו מלבד כי הצדיק. מן  נכבד

" כי  פה והודיע ומליצותיו. ובמשליו הטוב בשכלו נפשות  ולוקח ינוב לרבים, צדיק פי  ָ

""חכמה  ומלת השדה.ינוב . תנובת כמו טו)" צב, בשיבה "(תהלים  ינובון  ""עוד ומלת על פי. "

למעלה שבארנו כמו בחכמה. ג ')מאמרים חלון ג' אעפ (חדר הצדיק כי  מאסף ". בו שאין י 

ה' ויראת  הצדק משרש  כי  חכמה. מהן  יצמיח  החכמה בעניני  פיו דברי הנה כולה, החכמה

החכמה  זרע בלבו גם  להצמיח לבו אל יתן דבריו והשומע החכמה. תנובת תצא שבלבו

ע משה אדוננו שהתפלל וכדוגמא תנובה. העושה הארץ זרע כמו פרי , לב,ה"לעשות (דברים

אמרתי"ב) כטל תזל לקחי כמטר וכמו "יערוף השומעים , בלבות  דבריו שיכנסו והוא  .

למעלה ז')שבארנו חלון ג' ואעפ (חדר במשלי". פיו דברי להמתיק בכחו אין הצדיק שזה י

כי בעבור השומעים באזני  דבריו יכנסו הנה ובינתו, שכלו בכח  ובנצוחים ובטענות  בינה

הוא  תהפוכות פי  והנה השומע . ללב ונכנסין  הלב מן יוצאים ודבריו פיו. אמרי כל בצדק

זה  ועל והאוילים . הכסילים  כדרך החכמה, מן הפוכים דברים יגיד כי צדיק. פי  מן  ההפך

החכמה יג )אמרה ח, שנאתי"(משלי תהפוכות  ופי רע ודרך וגאון גאה רע שנאת יי' ."יראת

לשון מחליק אותם  והמגיד לחכמה. המנגדים מאמרים על נופל תהפוכות לשון  אבל

" מלת  כי  החכמה. ולבזות  תהפוכותיו להוכיח  הגדולה בינתו בכח ובנצוחים  "לשוןבטענות

לבית מפתיחתנו העשירית  בכונה שבארנו וכמו הבינה, בכח  הנאמרים המאמרים על נופל

ז  קדמונינו מאמר שם  ופרשנו ב)ל"הראשון . קיט, "(שבת תשאמרו המבזה  תרופה "כל אין  ח

ה "למכתו  כת  הן ואלו פניהם". נגד והנבונים בעיניהם שאעפ "חכמים  שלמה והודיע י".

שכתבנו  וכמו ובחמתו, באפו ישפטנו הוא ברוך השם כי  לו? יתרון מה הלשון, בעל ֶשהוא

הראשון י')בבית חלון ו' ואז(חדר יא). נח, נקם"(תהלים  חזה כי צדיק תאבדנה "ישמח ואז .

יעשו  ולא  מועיל בם ואין  הם הבל תהפוכותיו, דבר בנפשו כי רוח תועי וידעו עשתונותיו.

אמר זה ועל תנובה. לא)דבריו י, תכרת"(משלי תהפוכות כדרך"ולשון  לא). טו, הכרת"(במדבר

בה  ע ֹונ ּה ההיא  הנפש הראשון"תכרת בבית  ובארנוה הזאת . הכת על הנאמרת חלון , ח' (חדר ֲָ

כתובז') תהלים  ובספר ל). לז , חכמה "(תהלים  יהגה צדיק למעלה"פי ובארנוהו חלון . ח' (חדר

בזה:ז') ודי 

ט  חלון

ÈÏ˘Ó)(ל יי'"כא, לנגד עצה ועין תבונה ואין חכמה ""אין פירוש החכמה "חכמה . מנהגי  , ְָָ

הי הכלל וכדברי ומישרים , משפט  שכל "צדק בו שאמרנו העשירי הכלל על נשען  וזה ב.

לבני וצוה ית ' הכל אדון ויסד שחקק ומנהג דרך כלומר אלוהי . ענין  הוא  חכמה המתואר

המנגד  ומנהג  דרך כל ולכן  חכמה. חקי לחוקק יוכל יתברך לבדו ושהוא  כן, שינהגו ֵֻאדם 



השני  הבית  - נעול גן 530

ב  השם  ויסד שחקק וכדרך"למה רוח. ורעיון  ּסכלות אם  כי  חכמה, איננו ח-ט)ה ח, (ירמיה 

להם ?" מה וחכמת מאסו יי ' בדבר הנה וגו' אנחנו' 'חכמים תאמרו בבית"איך ובארנוהו .

ג ')הראשון  חלון ז' "(חדר אמר זה ועל חכמה . "אין  וכן השם . לנגד תבונה " כיאין  יי ', לנגד "

" בספר שיתבאר וכמו החכמה, יסודתה תבונה גניםכל מנגד "מעין ענין  חכמה שאין  וכמו .

בעז  יתבאר העצה ענין ואולם  יי'. לנגד תבונה אין עצמו הטעם  ומאותו כן וכמו ה' ה "לדרכי 

דבר. לעשות האדם  שיסכים  ההחלטיות ההסכמות  על שהנחתה שם  ונוכיח  השלישי . בבית 

היועץ  אם תאמר והנה רע. דבר על תהיה ולפעמים טובה. לעשות ההסכמה תהיה לפעמים 

לומר  החליט  ואיך חפצו. וישלים  ה' לנגד נועץ הנה כעצתו, ויעשה להרשיע יסכים  הבליעל

יי'" לנגד עצה יוכל "אין  האדם אין  כי שקר. זה כל אכן כעצת? ולעשות חפצו למלאות

ב  השם חפץ לא ואם  האלהים. ברצון זולתי  וכדרך"נפשו חפצו. ישלים לא י)ה ח, (ישעיה 

ותופר " עצה אמר"עוצו וקהלת  א). ג , השמים"(קהלת  תחת חפץ לכל ועת  זמן  (שם."לכל

ט) עמל "ג, הוא  באשר העושה יתרון  יד)."מה הוא "(ג, האלהים  יעשה אשר כל כי ידעתי 

לגרוע אין וממנו להוסיף אין  עליו לעולם למעלה"יהיה וכמבואר ז'). חלון ז' כן(חדר ועל .

ב  השם  ואין האלהים , רצון  נגד דבר על  נועץ האדם  יקום"אם  לא מעשהו, שישלים חפץ ה

" עצתו  היתה שלא  למפרע ונודע לעשותו, עליו שנועץ הדבר יהיה ."עצה ולא 

Í¯„ÎÂ(ד פג, צפוניך "(תהלים  על לבדו "ויתיעצו  בו ולמה זה . בפסוק יש  נכבד ודבר .

" משרש ההתפעל בעז "יעץ נזכר ויתבאר בליעל "? יועץ לפעמים ואם השלישי . בבית  ה

ב  השם  הניחו העונש צד על כי אלהים  בחפץ זה גם  המרשעת , עצתו כדי"ממלא לעשות ה

וכענין ד)רשעתו. טז, רעה "(משלי ליום  רשע וכענין"וגם כ). נא, לי"(ירמיה  אתה וגו'.מפץ "

ז  א)ל"וכמאמרם לב, חייב "(שבת ידי  על חובה למלאות"מגלגלין  ביכלתו היה לא  כן  ולולי  .

הוסיף הדבר ולבאר לא)עשותו. כא, התשועה "(משלי וליי' מלחמה ליום  מוכן לא "סוס  .

ש לבאר יי'"הוצרך לנגד תבונה ואין חכמה ""אין שאמר מה רק יי'. לנגד עצה ואנו "אין .

הדבר  שקר כי  באר כן  ועל הוא. ברוך השם לרצון  המנגד דבר לעשות  נועצים  רשעים  רואין

המלכים כי  ונודע מלחמה. מיום  דוגמא ועשה אלהים, בו חפץ לא אם עצתו האדם שישלים

וכדרך שונאיהם . להשמיד להלחם יועצים  ורכב, סוס חיל ברוב ג )"(מל הבוטחים  יח, עצה "ב

למלחמה  ואעפ "וגבורה המעשה ". תשלום אין  "387כ וזהו מלחמה בידם, ליום מוכן "סוס

" ולהתגבר. להלחם וההסכמה העצה התשועה וזהו דבר וליי' בכל וכן  יחפוץ. לאשר יושיע  "

" שגם הדבר ונכון  אלהים . בחפץ זולתי  יהיה ולא יקום יי'לא  לנגד עצה כשינגד "אין כלומר .

הדבר  ועיקר גמורה. עצה היתה שלא  למפרע  ויראה העצה; תופר הוא , ברוך השם ְֵֶָלרצון 

" של לשונות על כשנדבר בעז עצה תבין  המתרגם"" ודברי  דעתי . כפי  הפסוק פירוש  זהו ה.

" שאמר משלי  דאלהא ספר היך עיצתא  ולית ביונא  לית  חכמתא , לדברינו לית מסכים  "

הענין כשיהיה עצה, או תבונה חכמה בלשון הדברים  מן דבר יתואר שלא הכתוב שכונת

המעשה 387. ביצוע  גמר יכולת
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ב  השם  נגד וכדרך"ההוא עצתו. ונגד ותבונתו חכמתו דרכי נגד י-יא)ה, לג, הפיר "(תהלים יי '

תעמוד  לעולם יי' עצת וגו' גוים  ראב "עצת שחשבו כמו ולא ורלב ". ז "ע  על "ג שמדבר ל

ב  השם  גזרת נגד עצה  ולוקח והמתבונן ה:"המתחכם 

ÈÏ˘Ó)(כ חכמה "יא, צנועים  ואת  קלון, ויבא  זדון  ""בא פירוש החכמה "חכמה . דרכי  , ְָָ

הי הכלל כדברי ומישרים , משפט והי"צדק ""ב ומלת  כמוזדוןד. יב)" יז , אשר "(דברים והאיש

בזדון החולק "יעשה ממרא זקן כמו לבבו שרירות כפי  ועושה מחשבתו על הנשען  והוא  ,

אות נותן  בפרהסיא, רע  מעשות בוש  ואינו בזדון עושה כל וכן  ישראל. סנהדרי  על בגאותו

למעלה רמזנו וכבר למאד. עד בלבו החטאים  ציורי התגברו טז)כי חלון ז מלת(חדר על

וכדרך"קלון" בלב. כשמצטיירים  הגדולים  החטאים חרפת על שהונח ואמרנו לה ), ג, (משלי

קלון" מרים  בעז "וכסילים  העשירי  בחדר ויתבאר ,"" אמר זה ועל קלוןה. ויבא זדון ."בא

בזדון מחטוא בוש  היה הקלון  שהתגבר לולי  כי הזדון . בוא  בטרם  בלב קלון בא כבר כלומר

ומסתירים בסתר ועושים  היצר התגברות  לעת  החוטאים  לשאר דומה ואינו כל. לעיני 

ובושת הצנוע  הוא  הזדון  מן והיפך בלב. הקלון  עדיין בא  לא אות וזה אדם, מבני קלונם 

לעיניהם יראה שלא  אדם מבני הישרים  ומעשיו הטובים דרכיו אפילו המסתיר ֵֶָהפנים,

וכדרך מעשיו. מכשרון חבריו על להתרומם  שרוצה וכמי ח)כמתגאה, ח, לך "(מיכה  הגיד

אלהיך  עם לכת והצנע וגו' טוב מה כלומ "אדם  גם. וצדק, משפט חסד שתעשה מלבד ר

וכמו  ברבים. צדקתך ומעשה ענינך מלפרסם פנים  ובושת  הטובים  במעשים צנוע תהיה

ז  קדמונינו ב)ל"שאמרו מט, חולים"(סוכה בקור כמו בפרהסיא עושה שאדם  דברים  אפילו

בצנעא  לעשות שדרכן דברים  שכן וכל בהצנע. [יעשה] וכיוצא  אבלים כן"ונחום והנוהג .

אמר זה ועל ממרומים. יתברך יעזרהו כי החכמה דרכי בלבו שיצטיירו ב)זוכה יא, (משלי

חכמה " צנועים ובושת"ואת הצנוע בלב כן הקלון, והצטייר בא  זדון  איש  שבלב כמו כלומר .

ז  קדמונינו אמרו זה ועל החכמה. דרכי והצטיירו באו א)ל"הפנים כ, טוב "(נדרים  סימן

ביישן שהוא בראותינו "באדם  לב, חכם  ויהיה שיחכם סימן  ליקח שנוכל טוב סימן  כלומר .

שנינו וכן  פנים. בושת  כ)שהוא משנה ה עדן"(אבות , לגן  פנים  בפרושינו "ובושת ופרשנוהו .

אבות: 388למסכת 

ÈÏ˘Ó)(י חכמה "יג, נועצים ואת מ ּצה יתן בזדון ""רק פי  צדק "חכמה . המנהגים  חכמת  , ְַָָָ

הי הכלל וכדברי ומישרים, על "משפט  כשדברנו השלישי בבית  הזה הפסוק פרשנו ויפה ב.

" של להציע"עצה לשונות  אצטרך רבים  כללים כי שם. הכתוב את  פה להעתיק אוכל ולא  .

על  ונשען  בזדון  מעשיו כל שהעושה בקצרה. ארמוז ורק הזה. הכתוב ענין יתפרש טרם 

ב  השם  דבר את וינאץ מ ּצה יתן לסוף זולתו, לעצת שומע  ואינו השומע"מחשבתו ולהפך ה. ַָ

אעפ  ויחכם ."לנועצים  החכמה חקי יאסוף הוא יועצים , שאינן  ֵֻי 

.388496-499 עמ' תשסג מהד' לבנון , יין 
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י חלון 

ÈÏ˘Ó)( ג הון"כט, יאּבד זונות ורועה אביו יׂשּמח חכמה אוהב ""איש פירוש  ,"חכמה . ְְְֶַַַָָ

הי הכלל וכדברי  ומישרים , משפט צדק החכמה שאוהב "חקי  מי  מקרא  של ופשוטו ב. ֵֻ

ב  השם  חקי  מפיהם ,"חכמה, תורה לשמוע  חכמים  ועד לבית  ללכת  חפצו וכל ותורותיו, ה ֵֻ

החכמה  כפי מעשיו בכל וינהג יחּכם, באחריתו החכמה דרשֹו בעבור כי אביו . ישמח  ְֶַהוא 

כדרך"וע אביו. ישמח כן כד)י  כג, בו "(שם ישמח  חכם  וכדרך"יולד א). ישמח "(י, חכם בן 

למעלהאביו  ובארנוהו א')" חלון ד' "(חדר זונות. יכלה ורועה גם  אלא  גיהנם , שנוחל מלבד "

" והוא זה. במקרא  נכבד משל עוד ויש הונו. ויאבד אביו חכמה נחלת אוהב שאוהב "איש ,

ותורותיו  אלהים חקי ה' תורת היא החכמה כי הגמורה, החכמה שהן  בעבור החכמה ֵֻדרכי

והי הי' הכלל אביו "וכדברי ישמח  הוא חיים, אלהים  דברי שהן בעבור בם שחפץ ומי  א.

שדעתו  ענינים שהן  בין  הלב, באמונת הכל שמקבל בעבור תורה לכתר יזכה כי שבשמים.

מדרכי ההפוכות הענינים  מקצת ואפילו בהם, מבוא לדעתו שאין הענינים  ובין  עליהן , נוטה

בפסוק שפרשנו וכמו ובינתו. ה )שכלו בינה "(ד, קנה חכמה ובפסוק"קנה ו). ראשית"(ד, ְְֵֵ

חכמה  קנה ומה "חכמה אותן , ואוהב אליהן  נוטה שדעתו השמועות לבד המקבל אבל . ְֵ

" זה אין יאהב, ולא יקבל לא  אליהן  נוטה דעתו חכמה שאין עצמו אוהב את אוהב אלא "

החכמה  אין כי  וצדקה. עתק הון יאבד אלא  תורה לכתר יזכה לא  כזה ואיש  ובינתו. שכלו

אליהן . נוטה והתאוה שהּסכלות  הפחותים הענינים כמו אלא אלוהי . ענין  בעיניו נחשבת 

יעזוב. להן , יתאוה שלא ומקצתן  לבו, ליצר האהובים  מקצתן ויעשה האדם  יבדיל שבהן 

שאינו  מקצתן אחר ירעה ולא  בעיניו, חן הנושאות מקצתן  אחר שירעה זונות רועה כמו

ל  הדבר המשיל ולכן להן. זונות"מתאוה החכמה "רועה אוהב שאינו זה כן  הון שיאבד כמו .

ז  קדמונינו הבינו זה דבר ועל כולה. החכמה הון  יאבד החכמה שהיא זה "בעבור מקרא ל

ערובין  במס' א)ואמרו "(סד, שאמר החכם  לשון שמעתתא על האי  מעליא והקשו "כמה .

" אביו עליו, ישמח חכמה אוהב 'איש  דכתיב מאי  הונא  רב אמר והא הכי ? למימר שרי מי 

נאה' אינה זו ושמועה נאה, זו 'שמועה האומר זה הון' יאבד זונות ענין"ורועה ותבין  .

דבריה  שכל החכמה הלכות  על הכי למימר שרי מי  להו, קשיא דשפיר מדברינו. המאמר

לי ומה ית '. הכל מאדון  שהוא בעבור אותה לאהוב האדם וצריך חיים, אלהים דברי הם

בעב  בעיניו טובה זו ששמועה משום ואי  זו? שמועה או זו אליה,שמועה נוטה שדעתו ור

האומר  זה וכו' דכתיב מאי הונא  רב והאמר דעתו; שקול מדרכי הפוכה אחרת ושמועה

הישרות מקצתן  אחר שהולך זונות לרועה שנמשל נאה. אינה זו ושמועה נאה זו שמועה

והבן: בעיניו. והטובות 

ÈÏ˘Ó)(יא בה "ח, ישוו לא  חפצים  וכל מפנינים  חכמה טובה ""כי פירוש חקי"חכמה . , ְֵָָֻ

הי הכלל וכדברי ומישרים משפט אמר"הצדק ולפניו י)ב. ודעת"(ח, כסף, ואל מוסרי קחו

נבחר  בענין"מחרוץ רבים  במקומות כבר שהרחבנו אחרי  זה. בפירוש להאריך רוצה ואינני  .

ה'. ויראת  בחכמה רק טוב ואין  הבל, השמש תחת אשר שכל והודענו החכמה טובת 
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טובה  החכמה כי ונודע  השמש . תחת  כולם יחד, החפצים  וכל והפנינים החרוץ והכסף

העולם . קניני אחר לרדוף לא  והחכמה, התורה בהגיון ימיו לבלות  לאדם ושראוי מהם 

שהיא  ואמר המרגליות , והן לפנינים , החכמה שהמשיל זה בפסוק להסתכל שיש  מה אבל

וכן הברקת. או הפטדה האודם כמו הטובות  האבנים לאחד המשילה ולא מהן . טובה

איוב יט)בספר כח, "(עיין שהחכמה אופיר הזכיר בכתם  תסלה וספיר."לא יקר בשהם  ולא  .

" ואמר הוסיף כולם  ובין שם. הכתובים רבות  דמיונות ועוד כוש  בפטדת חכמה ולא  ומשך

עוד"מפנינים נאמר משלי  בספר וכן  לבדנה. הפנינים יחד הנה טו). מפנינים ,"(ג , היא  יקרה ִֵ

בה  ישוו לא  חפציך בבינה "וכל שקולים  כולם  הקדש  כתבי מליצות  כי בינה. מקום וזה .

אעפ  ולדעתי  בעבור "ובדעת. הפנינים, מן  יקרות  שהן  הטובות  האבנים  מן  רבות שיש  י

ממה  וכיוצא  ובפטדה באודם יותר יחפצו אדם מבני ורבים מאד. ביוקר נמכרות  שהן  ערכן 

ובעבור  חפץ, אבני ביתר תמצאם  לא  בפנינים  סגולות יש  זאת  בכל במרגליות , שיחפצו

אליהן. החכמה נדמה האלה ‰¯‡˘ÔÂ,הסגולות  ÈÂÓ„‰שאין המדות חכמי אמרו כבר

כולם והמשולשות  המרובעות התמונות  יתר כי  העגולה. מתמונת  שלמה יותר תמונה

את ועשה ה', בה בחר כי  ותראה מרום  עיניך שא אמת. ודבריהם העגולה. לבד חסרות,

ה' מעשה שכל לפי עגולה. הארץ וכן  רבות . עגולות בתבנית  השמים ושמי השמים 

שלם במעגל עגולים  הם כי  לבדם , בפנינים תמצא  הזאת והסגולה אפשר. היותר בשלמות

וזויות . קצות בעלי  שונות תמונות  להם שיש חפץ אבני  שאר כל כן  ˘�È,ואין  ÈÂÓ„שיש

התמונות . לשאר שיש  כמו ומטה, מעלה ואחור פנים וסוף ראש לה שאין  העגולה לתבנית 

לי נתברר ומזה שבה. שני מקום  על מעלה אחד למקום  ואין צד. מכל שוה העגולה כי

" מלת  שהנפרד "פניניםשרש  צחצחות, אדמדם  ירקרק כמו הכפולות, המלות  מן שהוא  .

הנפרד  וכן  והצחצחות . והאדמימות  הירקרקות  הפלגת על והכפל צח. אדם ירק מהן 

" "פניםמפנינים  והכפל כדרך "פנינים" צד, לכל ופניהן עגולות שהן  לפי הפנים, הפלגת  על .

מזהירים מקומות בהן ויש  ואחור. פנים  להם שיש חפץ אבני  כל כן  ואין  העגולה. תמונת 

שיעשו  אותם והמתקנים  והמחדדים האבנים לסוחרי כידוע  שבה, אחרים  ממקומות  יותר

האחור. מצד יותר ומזהיר טוב הפנים וצד לאחור. שני  ומקום  פנים , שבו האחד המקום  מן 

˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ÏÂ‚Ò‰ הטהרה ועין  יקר מראה שהיא  הלבנונית מראה היא לפנינים  שיש 

אינם אבל ונוצצים מזהירים  שהם חפץ אבני מכל לאחת הזאת  העין תמצא  ולא  והנקיות.

כשלג. לבנים

¯Â·Ú·Â וטובה שלמה החכמה כי הא', החכמה. אל המשילן האלו הנפלאות  הסגולות 

וכדרך  התמונות. שבכל שלמה היותר שהיא העגולה בתמונת  הם  ואם  הפנינים  משלמות 

ח) יט, תמימה "(תהלים יי' הטובה."תורת  וכל היתרון  כל כוללת והיא בחכמה חסרון  אין  כי  .

אמת . חכמה כל כי העגולים. הפנינים  כמו צד לכל ופניה הרבים, הפנים  בעלת החכמה הב',

וכדרך אור. כמאורי יאיר שתחוקק מה יא)וכל יחדיו "(יט, צדקו אמת  יי ' ואין"משפטי .

פנים כדמות  השני  על האחד מעלת  ולהגדיל שבה לענין ענין בין  להבדיל האדם ביכולת 
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ששנינו וכמו פנים. הכל אבל א)ואחור, משנה ב, כבחמורה "(אבות קלה במצוה זהיר ,"והוי 

חיים ? אלהים  דברי  כולם בהיות עניניה, יבדלו ב)ובמה ג, ואל "(חגיגה  אמרם, אחד ֵֵואל

למדם ""אחד בפסוק שפרשנו וכדרך חכמה . קנה חכמה שנינוראשית  זה שעל וגו'. (אבות,"

שותה "א) דבריהםוהוי את כתם"בצמא בה אין  ונקיה, טהורה כשלג  לבנה החכמה הג ' .

בד  בגדי  כמו מלבושיה כל הנה החכמה, בדרכי העטופה והנפש  הלבנונית . רק אחר ומין

וכדרך ח)הלבנים . ט, לבנים"(קהלת  בגדיך יהיו עת למעלהבכל ובארנוהו ט')" חלון ו ' .(חדר

כי  אמר כן יא)ועל ח, מפנינים"(משלי חכמה וכן "טובה טו). מפנינים"(ג, היא וכן"יקרה .

שני  פעם איוב יח)הזכיר כח, מפנינים"(איוב חכמה ומליצה "ומשך ונכבד, יקר ענין  והוא .

שאעפ  אמרנו וכבר ותפארתה. החכמה ערך להבין שומעת אזן  המעירה שיש"טהורה י 

וישלם מפנינים , יותר האדם  בעיני יקרים  חפץ אבני  יש  זאת  בכל הללו, הסגולות לפנינים

ואמר הוסיף לכן הפנינים. עבור שישלם ממה יותר עבורם  יא)כפלים ח, חפצים"(משלי וכל

בה  ישוו כולם"לא שהן  וכיוצא  וברקת פטדה אדם כמו האדם, בו שיחפוץ מה כל כולל ,

להאריך  בידי  ויש  שכתבנו. מטעמים הוא  בפרט הפנינים שהזכיר ומה החכמה. ערך נגד כאין

עליו  נדבר עוד ואולם יותר. ולא המליצות  ולפרש לקצר מאויי  כל אבל הזה. הטוב בענין 

בעז  העשירי  ה:"בחדר

יא  חלון 

ÈÏ˘Ó)(כו ימלט "כח, הוא  ּבחכמה והולך כסיל, הוא בלבו ""בוטח פירוש ,"בחכמה . ְְָָ

הי הכלל כדברי  ומישרים, ומשפט  צדק החכמה ""בדרכי מלת כי  בארנו וכבר אינו כסיל ב. "

נוהג  ואינו חכמה שלמד או חכמה, למד שלא  איש  על אלא השכל, ונעדר הטפש  על

חושב  כי  ובינתו שכלו על ונשען בטבעו, גדולה ובינה שכל בעל הוא  ולפעמים  בדרכיה.

הראשון  ובבית  ובינתו. בשכלו יעזר א')שהאדם  חלון ד' "(חדר שמלת על לב בארנו הונח  "

והבינה. השכל באמצעות להיות צריכה ושהממשלה נפשו, כחות  על לאדם  שיש הממשלה

" בספר גניםויתבאר והבינה מעין הׂשכל בתארי והמצאותיו האדם השגות  יתוארו שלא "ֵֶ

מאסף  בנפשו שיש החכם  ובינת  ׂשכל כמו חכמה; בארח  ומבינים משכילים  בהיותן ֵֶאלא

הכסיל  אבל בלבו. האסופים החכמה דרכי כפי  ובבינתו בשכלו ומבין  ומשכיל החכמה,

בדברי ומתבונן  רעות  תחבולות וממציא החכמה, מדרכי  להיפך ובבינתו בשכלו המשתמש

" בתאר אם  כי ובינה שכל בתארי  יתוארו לא השכל "לב הבל, כחות כוללת  הזאת  שהמלה .

" אמר זה ועל בנפש. הנטועים  כסיל והבינה הוא בלבו בכחות"בוטח  שבוטח מי  כלומר .

ואעפ  כסיל הוא החכמה, מן ונלוז בו הנטועים  והבינה לא "השכל גדולים , ובינתו ששכלו י

שכתוב וכמו ידיהן . על הרעה מן  לב)ימלט  תאבדם"(א, כסילים  האדם"ושלות לב כי .

והבינה  השכל שאין  לפי  לבעליו רצוץ קנה משענת הוא שרירותו כפי נוהג בהיותו

הנוהג  ואמנם  עליהם. שתפול לעת  הגזירה מן בעליהן  למלט יכולים באדם  הנטועים

ב  השם חקי על ונשען כמתנגדים"בחכמה נראין ואפילו יבינם, שלא בין  שיבינם בין  ה ֵֻ

ב  השם  השגחת  הנה אעפ "לטובתו, צרה מכל למלטו בו דבקה ובינה "ה שכל כח  בו שאין י
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ע להנצל ""גדולה אמר זה ועל ותחבולות . המצאות  ימלט י  הוא  בחכמה ומלת"והולך .

למעלהוהולך " שבארנו וכמו החכמה. כפי  שינהג  המנהגים על ז')" חלון ה' בפסוק (חדר

כ) יג , יחכם"(משלי חכמים  את :"הולך

ÈÏ˘Ó)(טז אין"יז , ולב חכמה לקנות  כסיל ביד מחיר זה ""למה פירוש  דרכיחכמה . " ְְָָָָ

הי הכלל וכדברי  ומישרים , משפט צדק הוא "החכמה הכסיל כי  זה, בחלון בארנו כבר ב.

" ומלת  החכמה. מן ונלוז לבו בשרירות בלב לקנותההולך שיצטיירו החכמה, קנין  על "

כמו ה )האדם. בינה "(ד, קנה וגו' חכמה האדם"קנה שצריך שם ואמרנו ד' בחלון  ובארנוהו . ְְֵֵ

ציורי בלב ולצייר חכמה לקנות יוכל טרם  תאותו ולכבוש יצרו על ולהתגבר להתאמץ

גם יחפוץ טוב, ושכל חן פיו ודברי  חכמה מלא חכם  איש בראותו הכסיל והנה החכמה.

על  ולהתגבר תאותו להסיר חפץ שאינו בעבור לקנותו בידו אין אבל חכמה. לקנות  הוא 

ואעפ  שמלת"יצרו. בארנו וכבר בחכמה. ינהג  ולא בלבו ימשלו לא  החכמה, חקי  שילמוד ֵֻי 

ולב לב " בלב. ימשול מהם  מי  כחותיו על יגזור שבו האדם שבלב המושל כח על הונח "

המצ הכחות כי לשמאלו. ואמר כסיל בחכמה. ינהג  לא ולכן לבו, על מתגברות  לרעה טיירות

" הכסיל, על כלועג הכסיל שלמה ביד כסף מחיר זה חכמה למה לקנות לחכמים  לתתו "

" איןכמוהם. אםולב יוסיף ומה יתן ומה בחכמה? ולהנהיגם כחותיו על למשול בכסיל "

ולשוא  נפשיי. לקנין  תהיה לו לא כי  בחכמה? ינהג לא אם  החכמה, חקי החכמים ֵֻילמדוהו

רש ובפירוש  תמורתה? מחיר ז "נתן  ""י אלא ל תורה לומד ואינו לקיימה. בלבו אין אין . ולב

שם עכ "לקנות ז ". ""ד שמלת  מדבריו. למדנו ושתים חקיחכמה ל. על הכונה בכתוב הנזכר "ֵֻ

" ושמלת שיסדנו. הכלל וכדברי ומשפטיה. לנהוג לב התורה והבחירה הממשלה על "

ז  רבותינו ממדרשי  לקוחים  שדבריו ספק ואין ראב "בחכמה. אבל מדע. למביני ז "ל ל "ע

" ללמוד פירש  לב לו אין , רלב "ולב פירש וכן  ז ". ""ג  לקבלה ל לב לו אין כי  לקבלה. "חסר

בבית"ע ובארנוהו הששי . הכלל וכדברי  בחכמה. ללמוד אדם ביד הכח  כי כן . הדבר ואין  כ.

א')הראשון . חלון ב' "(חדר מלת ועוד הנלוז כסיל . על אלא  והבינה, השכל חסר על איננו "

שפרשנו: כמו והעיקר זה. בחלון וכמבואר החכמה, מן 

יב  חלון

ÈÏ˘Ó)(טז מכסף "טו, נבחר בינה וקנות מחרוץ, טוב מה חכמה ""קנה פירוש "חכמה . ְָָ

הי הכלל וכדברי  ומישרים , משפט צדק החכמה ""דרכי אמר חכמה אצל והנה ."מחרוץ ב.

" אמר בינה ה "מכסף ואצל כי שיסדנו. הכללים  על נשענת בזה והכונה ענינה חכמה ". "

וכשיגיד  העשירי. הכלל וכדברי ית ', הכל ליוצר זולתי ומובנת נודעת ואינה וחתום סתום

מה  יקבלום . לא  וקצתן  הלב באמונת יקבלום השומעים  קצת לזולתו, חכמה דברי  החכם 

הם ולכן  השומעים  עליהן  שיחלקו אפשר אי  האדם לדעת המובנים  בינות דברי  כן  שאין 

" מלת  כי  ודע  אדם. בני  מכל הארץ חרוץ מקובלים  מן  הנגזרים  המחצבים כלל על נופל "

כמו חרוץ כי וכיוצא . והבדיל והנחושת  והזהב הכסף מ)"(מל כמו כ, אתה "א משפטך, כן
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""חרצת כלומר וכן"גזרת. האדמה. מן גזורים  המחצבים שכל בעבור גזור. כמו חרוץ וכן  .

כב) מא, "(איוב טיט בפסוק עלי חרוץ ""ירפד ומלת הלויתן. על הנכתב על כסף , לבד נופל "

כמו עברי. לשון  מנהג וכן  במדינה. היוצא  הנהוג  כה )המטבע  לז, יוסף "(בראשית את וימכרו

כסף  בעשרים  המחצבים"וגו' כולל החרוץ כי המטבעות יעשו החרוץ מן והנה הרבה. וכן ,

המקח  אבל המטבעות. תעשנה והכסף הזהב כמו המחצבים ומן שאמרנו. כמו כולם

בכסף  היא אך ונחשת, וכסף זהב עשת כמו בחרוץ איננו אדם בני  של ומתן ומשא  והממכר

החכמה  נמשלו ולכן  אדם . מכל ערעור בלי נלקח  והוא  לסוחר עובר שהוא הנהוג במטבע

השכל  תפעלנה לא  קדומה, חכמה אין ואם  הכל. יסוד החכמה כי  והכסף, החרוץ אל  והבינה

מעשי בלי בהרים הנמצא  החרוץ כמו והחכמה רבות. פעמים שבארנו וכמו מאומה והבינה

אדם . יד עליה שלטה ולא  ה' מיד וגזורה חרוצה החכמה וכן מלאכותי . וענין  אדם  ידי 

בינות דברי  וכן  הנמצא. החרוץ מן  עשויים אמן ידי מעשה והמטבעות  הכסף כמו והבינה

להוציא  בדעתו ישתמש  בנפשו, הנאספת  החכמה ידי שעל ומבין . חכם  חושב מחשבת  הן

מופתים ולעשות מדבר איננה 389דבר החכמה כך לסוחר, עובר איננו שהחרוץ וכמו וכיוצא .

השומעים מכל יקובלו בינות  דברי  כן לסוחר, עובר שהכסף וכמו כלו. לההמון מקובלת 

" אמר הזה המשל ועל דבריו. מחרוץ המבינים  טוב מה חכמה יגעים"קנה אדם בני  כלומר . ְֵ

קנין שעושה מי אשרי  ונחמד. אהוב קנין  ממנו ויעשו וכיוצא , והכסף והזהב החרוץ לקנות 

לקנות ונבהלים יגעים  אדם  בני  וכן  והמדומות! האמתיות  הטובות כל הכוללת  החכמה מן 

לאיש . מאיש  העובר הכסף מן  הטובה הבינה מן  קנין  שעושה מי ואשרי רב. ממון  סך כסף

פסוקים  יתבארו העשירי יג -יד)ובחדר ג , תבונה."(משלי יפיק ואדם  חכמה מצא  אדם אשרי

תבואתה  ומחרוץ כסף מסחר סחרה טוב וראב "כי יותר. יתבאר ושם ז ", ""ע  כתב חרוץ ל

כתם כמו זהב שם או חרצת '. 'אתה כמו גזור ע"מלשון וכולל ". הראשון , כפירוש  ודברינו כ.

חרוץ: הוא  גם הזהב כי השני הפירוש גם 

ÈÏ˘Ó) כ "כ ובינה "ג )"ג ומוסר חכמה תמכור, ואל קנה ""אמת  פירוש  חקי"חכמה . , ְְֵֵָָֻ

הי הכלל וכדברי ומישרים , משפט צדק ""החכמה ומלת  "קניןב. כמו למעלה בארנוהו ְֵקנה "

קנ  בינה חכמה קניני"ה כמו במאוד, לנפש אהוב ההוא הענין  בהיות  נפשיי  קנין  על ונופל . ְֵ

קניני האדם  שיקנה וציוה בהם . חפצה ונפשו האדם  קניני שהם  ונכסים עושר הזה העולם 

מרבה  להיות  והוללות  ּסכלות יקנה ולא  מעשים . ובכשרון בחכמה נפשו ותדבק האמת,

כי הדברים. שאר לקנין  האמת  קנין  בין תבדיל עוד ואולם  וכיוצא . נכסים ומרבה בשר

דבר  יראה ומחר מכל. בעיניו חביב ויהיה ויקנהו הדברים  לאחד נוטה האדם לב לפעמים 

משל  דרך על השני. בעבור הראשון ימכור ואז הראשון , מן יותר בעינו אהוב ויהיה אחר

אבל  השני. לקנות כדי  הראשון  ומכר הימנו נאה אחר ראה ומחר וקנהו. נאה לגן  שחמד

מכל  יותר בעיניו ויאהבו ותמידי חזק לקנין לו יהיו כי  כן . לעשות  יתכן לא  אמת  בקניני 

ועל  אחר. קנין  בעבור וימכרם שיחליפם  אפשר שאי  עד חומדתן. אדם של שנפשו הדברים 

הגיוניות 389. הוכחות
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" אמר תמכור זה ואל קנה הדברים"אמת  הן  מה דבריו ופירש וחזר גמור. קנין  נקרא  ואז  . ְֵ

" ואמר אמת? ובינה המתוארים מוסר השתי"חכמה חקי  ודרכיה החכמה חקי  קנה כלומר .ְֵֵֵֻֻ

והמדרש . הלמוד הוא  החכמה כי  המעשה. והוא אלהים יראת  והוא  מוסר. קנה וכן ְֵתורות .

חכמים ובדברי ובטעמיה התורה במליצות להתבונן בבינתך להשתמש בינה קנה ְֵוכן

" וכדרך וההתבוננות . וההשכלה והעשיה הלמוד הכל, כלול השלשה ובאלה ְֵקנה וחידותם.

בינה  קנה והבן:"חכמה . ְֵ

יג  חלון 

ÈÏ˘Ó)(ו פיהו "כד, יפתח  לא  בשער חכמ ֹות , לאויל ""ראמות  פירוש דרכי"חכמות. , ְָ

הי הכלל וכדברי  ומישרים ומשפט  צדק ב "החכמה השם  דרכי וכן  ""ב. המתוארים ."חכמה ה

הי הכלל למעלה"וכדברי בארנו וכבר ג ')ד. חלון ד' "(חדר תאר מתאר אויל כי מאד רע "

שכתוב"כסיל " כמו חכמה. ובוזה הדעת משועמם הוא כי יז). א, אוילים"(משלי ומוסר חכמה

הכ'."ּבזּו הכלל וכדברי החכמה בעבור ושנברא  עליונה האדם  שנפש  יאמין לא  הוא כי  . ָ

ולשתות לאכול הבהמה כלידת  האדם ושלידת  אין , הבהמה מן  האדם  מֹותר כי  חושב ֵַאבל

" ומלת  יותר. לא  השמש, תחת עבודתו כמוראמותולעבוד יז)" ו , רמות"(שם  ונופל עינים "

וכמו והגאון . הגאה יב)על י, עיניו "(ישעיה  רום דעתתפארת  וזהו סנחריב. על הנכתב "

ב  השם  ובדרכי בדרכיה ודורשים  בחכמה לעסוק יגעים אדם בני  בראותו העליונים"האויל ה

מגדר  ולצאת השמים לצבאות  להדמות שחפצים  כן , עושים לבם  שבגאות  יאמר והנפלאים ,

וכדרך נחשב? האדם  במה כי  כן  לעשות נכון ושלא אדם . כב)בני טז , חיים"(משלי מקור

אולת אוילים ומוסר בעליו, ""שכל בספר ויתבאר גנים. בעז מעין """ אמר זה ועל ראמותה.

חכמות לחברו "לאויל ששונא  מי  כי וידוע ראמות . הם האויל בעיני  החכמות כל כלומר .

עמו, ידבר ולא  בעיניו הדבר אותו או ההוא  האיש יבוז הדברים , מן דבר שונא שהוא או

וכדרך לו. השנוא הדבר על ידבר לא כב)"(שמווכן יג , למרע"ב אמנון  עם  אבשלום  דבר ולא

אמנון את אבשלום שנא כי טוב ומואס "ועד חכמה בוזה שהוא בעבור האויל ולכן  .

אמר זה ועל החכמים. בחברת  או החכמה בעניני לדּבר מואס  הוא  ז)בחכמים, כד, (משלי ֶַ

פיהו " יפתח לא  חכמה,"בשער בעניני הדורשים  חכמים מושב מקום בשער כשישב כלומר .

בחכמה, הוא גם  ידרוש שלא  לומר צריך אין  פיהו. יפתח לא  דבריהם ואת  אותם  בשנאתו

האמת , על לעמוד כדי החכמים  עם ולהתוכח  פיו לפתוח  אפילו אלא חכם; ולא הוא  אויל כי

שפתיו  אוטם ולכן להם, הוא שונא כי  יעשה. לא  זה גם  תוכחתו, על יענו מה לשמוע או

כמו בשער ומלת  מדבר. כא)ומחריש  א, תאמר "(משלי אמריה שערים ובארנוהו בפתחי "

וראב  בעיני. נראה כך שלישי . בחלון ז "למעלה ""ע  אמר אליה ל להגיע  יוכל שלא  ."ראמות.

רלב "ע אמר וכן ז "כ. ""ג להשיגםל שיוכל בעצמו ישער לא לאויל ראמות עהחכמות כ.""

" כתוב שכן בעיניו, ונשגבת יקרה שאינה מעיד והכתוב זה? יתכן  אויליםואיך ומוסר חכמה

שאינו "ּבזּו הכסיל כן ואין שפרשנו. כמו והאמת לדבריהם . יתפרש  לא המקרא  סוף גם . ָ

וכדרך חכמה. ילמד ולפעמים לבו. בדרכי  הולך אבל והחכמים. החכמה טז)שונא יז, (שם 
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אין" ולב חכמה לקנות כסיל ביד מחיר זה י"למה בחלון  כמבואר חכמים", בשער ולכן  א .

והבן: פיהו. יפתח 

ÈÏ˘Ó)(יד תכרת"כד, לא ותקותך אחרית  ויש  מצאת  אם לנפשך חכמה דעה פירוש"כן . ְְֵָָ

הכ "חכמה " הכלל וכדברי  בלב, החכמה ציורי  אמר", שלפניו בפסוק הפירוש. וכך יג )ז. (כד,

חכך " אל מתוק ונופת  טוב, כי דבש  בני ""אכֹול לו וסמך חכמה . דעה צחה כן והמליצה וגו' " ֱ

" בספר מדברנו תבינהו גניםמאד. לחמשת"מעין נמׁשלים פנימיות  כחות  חמש  איך .ָ

האדם . בגוף הנטועים  החכמה 390החושים הנה בקצרה. פה וארמוז ארוכים. והדברים 

רבים . בענינים  החושים משאר נבדל הזה שהחוש וכמו הטעם. לחוש הקדש  בכתבי  נמשלה

והדעת . והבינה השכל כמו בנפש  הנטועות  הכחות משאר והחכמה החכמה כח נבדל כן כמו

מזה. זה הטעם חוש בפעולת  נבדלין אדם שבני  והוא הזה. במקום אעיר אחד הבדל על ורק

ויש הרבה. בממולח רוצה יש  אחר. מאכל לו יערב ואחר זה. מאכל לחכו שיערב מי  תמצא

" מלת  עליו נופל לחיך המוטעם  והדבר דבר. בכל וכן  הרבה. מאכל "טעםבממותק אבל .

" מלת עברי בלשון עליו יפול לא  מוטעם וטעמו "טעםשאינו זה אכלתי לומר יוכל שלא  עד .

" בלשון  יתואר לא רע הוא  אם  כי ""טעםרע . יאמר ואיך ממנו . נהניתי  ולא  כי"טעמתיו ?.

אמר זה דרך ועל טעמֹו. לא  ממנו נהנה לא  ו)אם  ו , חלמות ?"(איוב בריר טעם יש  "אם  ְָ

אעפ  בו. טעם אין  ולכן ממנו נהנה החיך אין  חלמות ריר לא "כלומר רע  טעם בו שיש  י 

" כמו טעםיקרא והפוכו. דבר מהן  ענין  בכל שיש  החכמה מנהגי  לזה ודומה רע . בהיותו "

במנהג  והשני זה. במנהג בוחר ויש השני . הכלל וכדברי וכילות. נדיבות וגאוה. ענוה

לחוקק  האדם  ביד אין ואולם בו. ללכת טוב שהוא  ויאמר מנהגו יקיים  אחד וכל שכנגדו.

השם זולתי הט', הכלל וכדברי  חכמה, שהוא הדרכים  מן דרך על מדעתו ולגזור חכמה ֵֻחקי 

הן"ב  הן לבד ומשפטיו חקיו כי ובעבור הי'. הכלל וכדברי החכמה, חקי המחוקק הוא ֵֻה

ל  הקדש  בכתבי  נמשלו כן  על לא "מטעמים"החכמה, מהן ההפוך וכל טעם. טובי שהן  לפי  ,

" לשון עליו ."טעםיפול

‰Óבבית וכמבואר במציאות , דרכים  שני  בהם  שאין  והדעת והבינה השכל כן  שאין

אדם בני  שכל והמשוש , והשמע הראות לחוש נמשלו לכן בהן. שוין  אדם  בני  וכל הראשון,

בעלי על מדברים ואנו העּור. זולתי  פקח , בהיותו השני יראה רואה, שזה מה בהן. ִֵשוין

כחות כדוגמת  אחת. דרך על שומעין  השמע בעלי  וכן אחת . דרך על רואין שהן  הראות 

ומבינים . משכילים כשהן אחת  דרך על ומבינים  משכילים  אדם בני  שכל והבינה, השכל

שם מדברינו שתבין  וכמו השכיל. ולא הבין לא מהן האחד הנה אחד לדרך יכונ ּו לא ְְַשאם

ד') חלון שני ואעפ (חדר לראות". חפץ זהו בוכים. קול וזה משחקים  קול לשמוע חפץ שזה י 

בשתיהן . שוה החוש  פעולת  אבל שבנפש . צפונה מנטיה זה הנה נאה, בית וזה נאה ְִָשדה

" בלשון יתואר בוכים, קול כשישמע  משחקים  בקול החפץ בלשוןשמיעה כי שיתאור כמו "

פנים390. עז ד"ה חמישי  פרק  ט ,וסוף משנה פ"ב לבנון , 494)יין ,150 עמ' תשס"ג  (מהד'
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אוכל  לא  אבל מאד. וצח אמת  והדרוש  דבר. בכל וכן בוכים. בקול החפץ שמיעת  שמיעה

שאעפ  תבין  והנה הזה. במקום  יותר טועם"להאריך זה הטעם, בחוש  נבדלין אדם שבני י

אדם בני כל לחיך מטעמים שהן המאכלים מן קצת יש זה; מאכל טעם ואחר זה, מאכל

וכדרך והנופת . הדבש  יא)כמו יט, צופים"(תהלים ונופת מדבש מבני"ומתוקים ימצאו ואם .

החכמה  שחקי אמרנו וכבר אדם . בני  כל אצל דעתן בטלה הנה אלו, גם טועמים שאינן ֵֻאדם 

" בתאר מתוארים  לבד עצמו "טעםהן להרגיל האדם  וצריך כן . יתואר לא  מהן ההפוך וכל ,

ואעפ  לנפשו. וינעמו שימתקו עד בהן ללכת החכמה ובתחלת"בדרכי  קשה הלב שיצר י

ודרכי בטבעו, לו האהובים הרעים  הדרכים  מצייר לבו כי לנפשו, יערבו לא בהן לכתו

יהיה  יצרו על ויתגבר כשיתאמץ הנה הכ'. הכלל וכדברי הנפש, טבע  סותרים החכמה

דרכיה; לו וינעמו וימתקו שני  טבע  כמו ותהיה בלבו החכמה תבא כי לב, חכם באחריתו

ע המלך דוד שהמשילם וכדרך צופים. לנופת שימשלו עד מאד טעם  טוב בהן  ה "וימצא 

יא)באמרו יט, צופים"(תהלים  ונופת  מדבש ומתוקים  רב ומפז מזהב ."הנחמדים 

¯·ÎÂ הכ בכלל ""בארנו שמלת  ישתנו.דעתח  שלא  בלב הקבועות המחשבות  על נופל "

שבארנו  וכמו קבועה. כדעת בו והיא  שני לטבע  החכמה בו שנעשה חכם-לב לב על יונח ולכן

ו')למעלה חלון ב' יד "(שמובפסוק(חדר כ)ב אלהים", מלאך כחכמת חכם צירי"ואדוני  על .

" תחלה אמר עתה. מבארים שאנו הכתובים דברי  סובבים הללו כיהמדעות דבש  בני ֱאכֹול

חכך  אל מתוק ונופת  שאעפ "טוב ידעת  הנה החכמה! בדרך ההולך בני, אתה כלומר י".

יאמר  וחברו טעם. יש  זה במאכל יאמר זה בטעמיהן . נבדלין אדם  בני המאכלים שבשאר

[הם]. וטובים  מתוקים כי אדם  בני  כל לחיך כטעמים והנופת  הדבש  הנה טעם. זה במאכל

כך  כל ומתוקים . טובים שהן  בעבור המטעמים  אל שנמ ׁשלים  החכמה בעניני  תעשה ָכן

כמו  שנוי, בלי  טעם טוב בהן נפשך ותטעם  קבועה. כדעת בך שתהיינה עד בהן ללכת  תרגיל

" כן אמר זה ועל הנופת. תמיד טועם לנפשך שחכך חכמה ""דעה והוסיף מצאת. כלומר "אם  . ְֵ

כדרך החכמה. למצוא זכית יג )אם  ג, חכמה "(משלי מצא אדם וכןאשרי למעלה. ובארנוהו "

כט) ד, ומצאת"(דברים  אלהיך יי' את משם  ""ובקשתם  פה אמר וכן כן. גם ובארנוהו אם,

עמצאת זולתי לנפש, החכמה דרכי  שינעמו אפשר אי כן  לולי כי  ממרומים ."" אלוהי עזר י

ואעפ  טובה אחרית  לו יש  הזאת  למתנה שזוכה בעבור "ומי  מאד עליו קשה היה שבראשיתו י

כל  לבו וישמח  בטח ילך הזה בעולם  העולמים. בשני  ישמח כי אחרית יש  הנה היצר. מדוי 

קהלת שאמר וכמו כו)עת, ושמחה "(ב, ודעת  חכמה נתן לפניו שטוב לאדם הבא "כי ובעולם  .

" אמר זה ועל יאספהו. ה' וכבוד ינחל, ימים  תכרתארך לא ""ותקותך ומלת שכר תקוה . על "

כדרך האדם. ב)עבודת ז, פעלֹו"(איוב יקוה לא "וכשכיר בחכמה ההולך הצדיק שכר וכן .

הפושעים  על שנאמר כמו לא  עד. חיי ינחל כי  לעולם, ז)יפסוק יא, רשע"(משלי אדם  במות 

תקוה  יכרתו "תאבד ואלה וכיוצא , ולהתענג הון  לקבץ הזה בעולם פעולותיו שכר כל כי .

למען יצרו על להתאמץ לאדם  שראוי  מזה למדנו והנה לעד. תעמוד החכם  ותקות  במותו.

לעד: קיימת  תקותו ותהיה צופים . נפת  כמו החכמה לו ותטעם באחריתו, יחכם
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יד  חלון 

ÈÏ˘Ó)(ד תקרא "ז, לבינה ומודע את, אחותי לחכמה ""אמור פירוש  דרכי"לחכמה . , ְַָָ

הי הכלל וכדברי  ומישרים. ומשפט צדק על "החכמה, נשענת  יקרה מדה זה בפסוק ויש ב.

מבוא  האדם לבינת אין החכמה דרכי שכל בהם  שאמרנו העשירי . הכלל ועל התשיעי  הכלל

ב  והשם וחתומים. סתומים והם  במופתים , לבררם  חקי"בהם המחוקק הוא  לבדו ֵֻה

מהן אחד בכל שאין  הבינה דרכי ואולם  מקומה. את ידע והוא  דרכה הבין הוא  החכמה.

עליהן שלטת  והיא האדם לבינת  המושגים  הם  הן  הראשון , הכלל וכדברי לבד, אחד דרך רק

דרכי לקבלת החכמה דרכי קבלת  בין גדול הבדל שיש מזה ויוצא הדעת. במופתי  לבררם

ולא  ינעמו לא  שעניניהן בעבור החכמה, חקי לקבל האדם  לב שימאן  אפשר כי  ֵֻהבינה.

יקבלם לא וכן  הלב. יצר מטבע  הפוכים  החכמה שחקי הכ' הכלל כדברי  לנפשו. ֵֻיערבו

שימאן אפשר ואי  הדעת . מופתי  החכמה חקי  על שאין לפי המאמתם , המופת  ֵֻמהכרח

לקבלם תכסוף עצמה הנפש  גם הנפש. טבע  סותרות שאינן  בעבור הבינה דרכי  לקבל האדם 

והיו  המושג הדבר [עם] המשגת  הנפש  בינת ותתאחד הענינים . אמתת משגת שהיא בעבור

למעלה פרשנו וכבר שוה. והמושג  המשיג כי  אחד, ד')לעצם  אמר(חלון זה ד,שעל (משלי

תחבקנה "ח) כי  תכבדך ותרוממך, אותו "סלסלה ומוצא  ומשיגו בענין-מה למתבונן תאר .

ומה  מתאחדים, והמושג המשיג  כי  עמה. ומתאחד אהובתו חיק שמחבק למי  בבינתו ישר

לכן החכמה, בדרכי  ענין  אפשרות שאין לפי  בזה! זה וקשורים חבוקים יחד בהיותם  נאוה

הכ  הכלל וכדברי  ה' יראת  בעבור רק האדם  שיקבלנה דרך שהחכמה "אין  בהיות  כי ד.

נשמתו  ליוצר באהבתו הנה בקרבו; אדם רוח  היוצר ישראל אלהי הוא ומחוקקה עליונה,

מכתב  שהיא  בעבור ויכבדנה מאתו החקוקה החכמה כן  גם  יאהב אלהיו, את  וביראתו

בהיות כי חיים . נשמת  בו ונפח ׁשיצרֹו ית ' החכמה לאדון  וירא אוהב שהוא כמו ְֶָאלהים.

ר  אחד, ממקור אל "שתיהן בעצם  נפשו שתנגד יתכן  לא  החכמה, ומאציל הנשמה מאציל ל

שאעפ  יבין  ולכן אחד. מרועה וכולם  בעבור "החכמה, לא החכמה, מדרך הפוך לבו שטבע  י

" כת שמדמים וכמו החכמה טובה לא  בעיניהםכן החכמה "החכמים שדרכי  יאמין אלא  ,

וכדברי החכמה לתשמישי  בהן  ונאצלו טובים  נפשו כחות וגם  בעצם . טובים האלהיים 

הי יצ"הכלל נגד יתאמץ ושאם רע. הלב יצר ורק באחרית [ו]ט . הנה בחכמה, וינהג לבו ר

לב-חכם . [לו] ויהיה שני  טבע  ויקבל הלב מצד ויהפך ממרומים . אלוהי  לעזר ויזכה יחכם

הכ  הכלל וכדברי  בטבעו, אליהן ויטה החכמה בדרכי ישמח  ז."ואז

‰˙ÚÂלאחות אליהן, וכלותה הנפש  הטות  לענין  והבינה החכמה שיתמשלו ְֵַהׂשּכל

לשני והאהבה ההטיה שנבדלה אלא ויאהבם . לשתיהן האדם נפש שתכלה ולאהובה,

ולחבקה  עמה להתחבר שיוכל בעבור איננה האחות, אל ואהבתה הנפש  הטות  כי מינים.

האדם יאהבנה ואולם ענין . בכל עליו ואסורה גמורה ערוה האחות כי אחד. לבשר ולהיות 

אחד  ואם  מאב כי  ממנו, הוא שחוצב צור עצמו שהוא ממנו, חוצבה [שהיא] צור בעבור

אעפ  לחכמה האדם  אהבת  נדמה זה ואל נפשו,"נולדו. ובינת  שכל עם  תתאחד לא  שהיא י 
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אמר  זה ועל ממרומים. אצולה היא שגם  נפשו כמו עליון  מפי  ׁשמ ֹוצא ּה בעבור ֶָָיאהבנה

ד) ז , את"(משלי אחותי לחכמה ""אמור ומלת  כאחות . אהבתיך כלומר קרוב מודע. [ענינה] "

כמו א)ואהוב. ב, חיל "(רות גבור איש לאישה מודע ""ולנעמי  ומלת  הדבקותידיעה . על נופל "

הראשון  וממין  הגוף. בעניני  והן  האלהיים, המחשביים  בענינם הן  לג ,וההתאחדות , (שמות 

בשם"יב) ידעתיך אמרת יז)."ואתה בשם"(לג, ח)."ואדעך א, בבטן"(ירמיה  אצרך בטרם

הגוף "ידעתיך  ועל האדם . נשמת  עם  העליון הרוח כשיתחבר האלוהי הדבקות על כולם  .

א) ד, אשתו "(בראשית  חוה את ידע  יט)"(שמו,"והאדם א, חנה "א את  אלקנה (בראשית."וידע 

כו) לדעתה "לח, עוד יסף המחשבות ,"ולא התחברות  באמצעות  הגויות דבקות על שכולן  .

בעז  ""ויתבאר שרש על בדברנו מחשבת"ידעה עם  מתחבר שהמושג בינה עניני לזה ודומה .

" אמר זה ועל אהובתו. עם  האוהב התחברות כמו לאחדים  והיו תקרא הנפש  לבינה ."ומודע 

הבית !: בתחילת  שהנחנו הכללים  יושר כפי  כשתתפרש המליצה נעימה כמה הסתכל

טו חלון 

ÈÏ˘Ó)(א שבעה "ט, עמודיה חצבה ביתה, בנתה ""חכמ ֹות  פירוש  חכמה "חכמות. דרכי , ְָ

הי הכלל וכדברי האדם , נפש  בהן  שתנהג  חקֹות הן שבין"ומנהגיה. החקים הבדלי  ובכל ב. ֻ

הל  הכלל וכדברי  וסגולתה, מצבה כפי לנפש  בחכמה,"נפש  שנעשו וארץ שמים חקי  והן  ֵֻא .

הי הכלל ב "וכדברי השם  מנהג שבהן העליונה ההנהגה חקי  והן  וכדברי"ג . עולמו, את ה ְֵֵַֻ

הי אע"הכלל והנה מתחלפים"ד. והמנהגים  אחרית, ועד מראשית  ממלכת גברת  שהחכמה פ

שממנה  העליונה החכמה והיא היא  אחת הכל יסוד מקום מכל הנמצאים ; התחלפות כפי

בלשון אמר ולכן  ודבר. דבר לכל והמשקל והמספר והמדה והמשפטים החקים כל נבעו

" ביתה יחידה למעלה"בנתה פרשנו וכבר י . חלון ד' הפסוקג )"(חדר א)פירוש יד, (משלי

ביתה " בנתה נשים אומן ,"חכמות בחכמת  הבנוי לבית תדמה חכמה, הנפש  שאם  ואמרנו .ֲָָ

וחדריו  ועליותיו קירותיו וחלונותיו וכותליו ויפילנו. הרוח  בה יגע  שלא  חזק יסוד על עומד

מתוקנת החכמה הנפש  וכן לו. לטוב האדם  ולתשמיש לחפץ היטב ומתוקנים עשויים ֲַָָכולם

" פה אמר לזה ודומה טוב. לתשמיש כחותיה ביתה בכל בנתה ""חכמות כי  והודיע חצבה .

שבעה  יהיה "עמודיה האלה העמודים יקומו ואם האדם . בנפש תכין  עמודים שבעה כלומר ,

יסודותינו  וכפי בהם. הנמשל הגיד ולא  העמודים , שמות פירש לא  ואולם עליהם . נכון הבית 

לחכמה העוזרות  בנפש הנטועות כחות שבע  העמודים  שבעה (והצריכות)תהיינה

לך. אפרש הכחות  ואלה לקיומה. הכ ‰‡Á„[והנצרכות] הכלל וכדברי היראה. כח  ד."הוא 

ג )כי חכמה "(אבות, אין יראה אין  הראשון"אם בבית  ובארנוהו ז'). חלון ו' הוא ‰˘�È.(חדר

החכמה  חקי לאסוף חכמתו בכח  להשתמש  צריך כי  הששי . הכלל וכדברי  החכמה. ֵֻכח 

שם וכמבואר בלב. א')ולציירם חלון ב' למעלה ‰˘È˘ÈÏ.(חדר עליו ורמזנו הערמה. כח  הוא

ז') חלון ו ' ד)וכענין (חדר א, ערמה "(משלי לפתאים  ה )."לתת ח, פתאים"(שם  ויתבאר "הבינו .

" גניםבספר גם‰¯·ÈÚÈ."מעין  ויתבאר ובדרכיה. החכמה בעניני  להשכיל השכל כח  הוא

הנ  בספר וכדרך"כן יג )ל. ט, באמתך "(דניאל להבין‰È˘ÈÓÁ."ולהשכיל הבינה. כח  הוא 
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וגדלו. כבודו ה' ביראת  ולהבין וחידותם  חכמים  דברי  ולהבין  ּובמׁשליה החכמה ְִֶָָבמליצות 

ה )כדרך ב, יי'"(משלי יראת תבין  ט)."אז ומישרים"(ב, משפט  צדק תבין ו)."אז א, (שם

וחידותם" חכמים  דברי ומליצה, משל א '."להבין  חלון  למעלה הדברים מקצת  והתבארו .

È˘˘‰כדרך בהם. ולעיין ובינה חכמה במחשבות  להעמיק המזמה. כח  כא)הוא  ג , נצור "(שם 

ומזמה  יא)."תושיה ב, עליך "(שם תשמור ח '."מזמה חלון למעלה עליו ורמזנו .ÈÚÈ·˘‰ הוא

למעלה. שבארנו וכמו והנשגבות. העמוקות וידיעות הצחות , המדעות ציורי והן הדעת . כח 

ה )וכדרך ב, תמצא "(שם  אלהים האלו "ודעת הכחות  בשבע משתמש  האדם ובהיות  וכיוצא . ,

מתוקנים במישור הנחצבים שהעמודים וכמו החכמה. לבית  עמודים  כמו הן  ישר, בארח

מוכשרים להיות האמורים  הכחות  שבעה צריכין כן  לבית, משענות  להיות ומוכשרים 

האדם יהיה ובאחרית החכמה, שתקבל לבית -הנפש משען להיות  וחצובים  מתוקנים

והנביאים הרבה, הקדש בכתבי  נזכרים  ענינים השבעה ואלה ועוז. כבוד וינחל חכם -לב

הן לבדנה השבעה אלה כי  מעצמך, תבין הללו הספרים  ומדברי תמיד. עליהם  מזהירים 

מתוקנים כולם הנפש  כחות  תהיינה לחכמה, מוכשרים ובהיותן לחכמה. ויסודות עמודים 

הרחמים והכילות. הנדיבות והגאוה. הענוה תאמר כאילו החכמה. כפי  נוהגים להיות 

בנוי כבית  הנפש ואז החכמה. כפי ינהגו כולם וכן פשע . על וההעברה הנקימה והאכזריות.

אל  החוץ מן הנאספים  הרבים  החכמה חקי  ינוחו הללו כחות ובשבעה האומן. ֵֻבחכמת

העשירי . הכלל וכדברי  הנפש  בטבע ואיננה אלוהית, חכמה כל כי הנפש.

Â�˙ÁÈ˙Ù·Â ולכל ללחם החכמה [את] הקדש כתבי  שהמשילו אמרנו, הראשון לבית

הסעודה. עיקר הן והיין הלחם  כי דע ועתה היין. אל המשילו והבינה מטעמים. מאכלים 

" קרויה סעודה שלחנו,"לחםוכל על ושרים נכבדים האדם כשיקרא אלה, מלבד ואולם  .

שתמשל  ראוי  ואליהן כנהוג ; אחרים  וממתקים מעדנים  עוד השלחן  על ערוכים שיהיו צריך

ואמר סמך זה ונגד היקרה. ב)הדעת  ט, שלחנה "(משלי ערכה אף יינה מסכה טבחה ."טבחה

כדרך ודעת. בינה חכמה נגד הללו המליצות ג )שלש לא, אלהים"(שמות רוח אותו ואמלא 

ובדעת בתבונה ""בחכמה יאמר החכמה נגד טבחה . ""טבחה הבינה ונגד יינה . ונגד "מסכה .

" אמר שלחנה הדעת ערכה כדרך"אף יט). עח, במדבר "(תהלים  שלחן  לערוך אל ."היוכל ֵ

אמר זה ועל והמים . הלחם מלבד לשלחן שצריך מה כ)פירוש עח, לעמו "(שם  שאר יכין  ."אם 

" הסעודה.שאר ומלת  עיקרי והמים הלחם  כי הסעודה. שארית על ונופל שארית, כמו "

" בספר הוא ברוך השם ברחמי  פרשנוהו המזמור, באותו מאד נפלא ענין  חןוהוא 391."רוח

אמר כן  ג-ו)אחר ט, חסר "(משלי הנה יסור פתי מי קרת . מרומי גפי  על תקרא  נערותיה שלחה

מסכתי ביין  ושתו בלחמי לחמו לכו וגו' לו אמרה תבא "לב לא כי  נערותיה. שלחה כי הודיע .

מעצמו  מתאמץ אינו האדם ואם  ולהשכילם . להחכימם  לב וחסרי הפתאים בלב חכמה

אבל  הראשון . בבית  וכמבואר לעולם, יחכם  לא החכמה ּומספרי  החכמים  מן  חכמה ְִִֵֵואוסף

ב391. פסקא טז פרשה שלמה, 288)חכמת (עמ'
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נערותיה " הפתאים ,שלחה את ומיסרים  החכמה; בשם  הקוראים דור שבכל החכמים  והן "

ההבל  חקֹות  אחרי  ילכו ולא  והבינה, החכמה אל שיסורו והכסילים הנלוזים את ֻומוכיחים

לב  וחסרי לפתאים אומרת שהיא  אמר זה ועל הפחותים. בענינים בביינתם  ישתמשו ולא 

בלחמי" לחמו ""לכו בלחם. המתוארים החכמה חקי אספּו כלומר מסכתי. ביין  כל "ושתו ומר , ְִֵֻ

עוד ואמר וחקֹותיה. התורה בדרכי בינה ו)התבוננו ט, בדרך "(שם  ואשרו וחיו פתאים עזבּו ְִֻ

בפסוק"בינה  למעלה שבארנו וכמו חכמה. בדרך וחיו פתיותכם  עזבו כלומר ד). ד, יתמך "(שם

וחיה  מצותי שמור לבך, אח "דברי  בינה. בדרך מאושרים [ת]היו וכן ליסר ". שראוי אמר כ

ואמר הגמורים. הרשעים ואת הלצים  את לא  לב, וחסרי הפתאים  את  ז)לבד ט, ֵיֹוסר "(שם

קלון לו לוקח  "לץ בספר ויתבאר וגו'. גנים" בעז מעין  ראב "" כדברי לא בעיני. נראה כך ע"ה.

""ז  שבעל מחכמות ביתה בנתה ע"שהחכמה חכמות". השבעה ואלה חכמת392כ. כמו ידועות

וכיוצא. והנגון וההנדסה החכמות393המספר לפאר הקדש  ברוח  שלמה בא  לא אומר ואני

" העמודים  תהיינה לפירושו ועוד מעשה. מלאכת כל וחכמת והכתוב "חכמותהלמודיות .

בדעות המופתים  השגת  היא שהחכמה שיאמר או העמודים . על ביתה בנתה שהחכמה אומר

" לשון שאין הוכחנו כבר ואולם  לעמודים . החכמות שאר לה וצריכין  נופל חכמה האלהיות, "

ורלב  האלהיים. הענינים והשגת העיון  ז "על ""ג  פירש  "בנתה ל על בנתה " שהיא  התבונה,

כי רבות. חכמות על כלומר שבעה עמודיה וחצבה לבינה קודמת  החכמה כי בחכמות. ביתה

וקם' צדיק יפול 'שבע  כמו הרבוי  על יאמר שבעה ע"מספר כי". הפשט . מן רחוק ופירושו כ.

ז  רבותינו ואולם  בכתוב. תבונה זכר יסודות"אין ידעו והם  המליצות , סתרי הבינו הם  ל

בחכמתם  אמרו ולכן  ג )הלשון . יא, רבה  א)(ויקרא ט, ביתה "(משלי בנתה ברא "חכמות בחכמה .

ב  ""השם עולמו. את  שבעה ה עמודיה שבעה "חצבה אחר דבר בראשית . ימי  שבעת  אלו .

ע לעצמו. ספר הארון' בנסוע 'ויהי  בתורה. שיש  לפי"ספרים דבריהם! עמקו מאד ומה כ.

משפט  צדק העליונה, החכמה מנהגי  על הקדש שבכתבי  סתם חכמה לשון ׁשּכל להם  ֶָשנודע

וכדרך בחכמה. הכל שנברא  בכללו המציאות על משל שהוא  אמרו ולכן  (בראשיתומישרים.

א) אלהים"א, ברא  "בראשית  המתרגם ותרגם וגו' וכדרך"בחוכמתא " כב). ח, קנני"(משלי יי '

דרכו  ב "ראשית  השם  כי כמו ". אדם. בני  מעשה לעומת חכמה בארח  המציאות  כל הכין ה

הראשון  בבית  ח')שבארנו חלון  ב' ו (חדר שבעה ". עמודיה הוא חצבה וכן בראשית. ימי ז' על "

אמת . ודבריהם העליונה. החכמה דרכי  שהן  האדם  תורת חקי  הכוללת  התורה על ֵֻמשל

טז  חלון

ÈÏ˘Ó)(ג -ד יקר "כד, הון  כל ימלאו חדרים  ובדעת יתכונן . ובתבונה בית  יבנה ְְָָּבחכמה

""ונעים פירוש הי"בחכמה . הכלל וכדברי  ומישרים. משפט  צדק החכמה בדרכי  ולפי", ב.

ראב"ע 392. שהזכיר 

האלהות393. וחכמת התכונה הטבע, ההגיון , חכמת מהד'וכן הקמח, (כד ג פרק  סוף אבות על  בחיי, (רבנו 
תקצא) עמ' קוק , הרב מוסד
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וכדרך האדם. בית י ּבנה בחכמה ההנהגה שבזכות יאמר מקרא  של א)פשוטו קכז, אם"(תהלים ִֶָ

בו  בוניו עמלו שוא  בית  יבנה לא ב "יי' שם השגחת  החכמה בעבור כי  ויעש". באדם  דבקה ה

ב  ה' השגחת אין ואם  בית . בית"לו יהרוס. וה' יבנה, הוא  לשוא. עמלו תהיה האדם על ה

ב  השם יעזרהו בה נוהג  שהוא  החכמה בעבור בית . יבנה בחכמה כי יחנכנו, ולא ה "יבנה

" בספר שיתבאר וכמו החכמה על נוספת מעלה שהיא התבונה ובעבור הבית, מעיןלבנות 

ועושר."גנים הון הבית חדרי  ימלאו התבונה, מן יותר הנפלאה הדעת, ובעבור הבית . יתכונן  ,

נאמר החכמה מן  הנלוז יג )ועל כב, משפט "(ירמיה  בלא ועליותיו צדק, בלא  ביתו בונה ."הוי

טו) כב, בארז "(שם מתחרה אתה כי "התמלוך? מלת  הטוב, המשל דרך ועל וגו'. על בית" "

וכדרך הנפש . א)בית  יד, ביתה "(משלי בנתה נשים  וכדרך"חכמות  א). ביתה "(ט, בנתה "חכמות 

על  זולתי ּבנ ּוי  לבית ודומה מתוקנת  הנפש שתהיה אפשר אי כי  והודיע  למעלה. ָהמבוארים 

ומלת בחכמה. שתפעלנה כחותיה כל תתקן  החכמה בעלת הנפש  שבהיות החכמה. ידי 

הביתיתכונן" יסוד תאמר כאילו עצמו. הבנין  מלבד בבית  הנעשה הנפלאה התכונה על "

המנהגים; מהן  שמסתעפים הנפש כחות  לזה ודומה בחכמה. יבנו וגגו עליותיו וקירותיו

החכמה. כפי הכל ישתמש , לא ובאיזו ישתמש וסדריהן ,באיזו ויופין החדרים מדת ואולם 

בתבונתו. הכל טובו והפלגת  וחסדו מעשיו ותפארת לאדם ההנהגה סדרי  וכן בתבונה. הכל

" מליצת  "כונןותמצא  ומליצת  התבונה. על תמיד כמו תבונה " השמים . מעשה אצל תמיד "

יט) ג, בתבונה "(משלי שמים  כונן  ארץ, יסד בחכמה וכן "יי ' יב). י, נטה "(ירמיה ובתבונתו

ה )."שמים קלו, בתבונה "(תהלים  השמים  ב "לעושה השם  מקדש  יופי  על נזכר וכן כמו ". ה

יז) טו , ידיך "(שמות כוננו אדני  ב "מקדש  ואולם עליו. לדבר המקום  פה ואין  שאם"דעת". ,

הון כל ימלאו חדרים ידה על הנה עליונה, היותר הסגולה שהיא אלהים דעת  בעלת  הנפש 

כמו ונעים. ז)"(מל יקר ו, בהבנותו "א צריך והבית  אז התבונה. כפי  והתכונן החכמה, כפי "

כסף  וכלי ומנורות , כסאות  ושלחנות מטות הבית, בעל לתשמיש יקרים  כלים חדריו שימלאו

ל  כשתזכה והמתוקנת  העשויה הנפש כן  וכיוצא. זהב אלהים"וכלי חדרידעת  תמלאנה אז "

זהב  יערכם  ולא והעמוקות , הנפלאות הנפלאות הסודות ידיעות  ונעים; יקר הון  כל הנפש 

" ומלת  ופנינים. כמויקר ורב טו)" ג , מפנינים"(משלי הוא  ""יקרה ומלת  כמונעים. ג ," (משלי

נעם"ז)"י  דרכי ""דרכיה ומלת כמוהון. יח)" ח, וצדקה "(שם עתק הון  ."אתי

‰ÓÂ! העבריות המילדות אצל בתורה הכתובה המליצה כא)נכבדה א, כי"(שמות ויהי 

בתים להם  ויעש  האלהים  את  המילדות הטובות"יראו הנשים כי  הודיע  עתה! בה התבונן .

יסוד  היראה כי ובצדקתו. ביראתו אליו האדם ויזכה האלוהי , לעזר בצדקתם זכו הללו

הכ  הכלל וכדברי  אליו "החכמה, ילוה הטוב, בדרך ללכת  ומתאמץ ה' את ירא האדם ואם  ִֶָה.

הכ  הכלל וכדברי ממרומים, האלוהי  ""העזר ומלת  כמוויעשז. והתכונה התקון על (בראשית"

ז) הרקיע"א, את  אלהים מתוקנת"ויעש בהיותה הנפש  תקון  על הזאת התיבה הונחה וכן .

כמו החכמה כז)כפי  לו, תלכו "(יחזקאל בחקי  אשר את  בבית"ועשיתי  ברחבה שבארנו וכמו ,

ט')הראשון חלון ה ' "(חדר ומלת  כמובתים. בחכמה הבנויות הנפשות  על א)" ט, (משלי
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ביתה " בנתה א)."חכמות יד, ביתה "(שם בנתה נשים אמר "חכמות  זה ועל למעלה. ומבואר ,

בתים . להם ועשה אלהים  ברכם טוב, בדרך והלכו האלהים את  המילדות  יראו ָשכאשר

להוציא  מוכנות  היו ועוז, כבוד מלאת  נפשותם  שהיתה ולפי העליון. העזר אליהם  ונלוה

ז  רבותינו דברי עתה יפו ומה אלהים . וׂשרי קדש ׂשרי שאמרו"מחלציהם ב)ל יא, (סוטה ְֵֵָָ

ומלכות" לויה ובתי כהנה בתי  בתים', להם  יצאו "'ויעש הזכות הנפשות  בעלי בהיותם כי  !

ט)מהן  סא, יי'"(ישעיה ברך כדרךזרע ואהרן . משה כא)" ב, שורק,"(ירמיה נטעתיך ואנכי 

אמת זרע  וכענין"כולה א). קז, בראשית"(סנהדרין ימי מששת לדוד שבע  בת היתה ."ראויה

והבן: ה'. ידיד שלמה יצא  וממנה

יז  חלון 

ÈÏ˘Ó)(כו לשונה "לא, על חסד ותורת בחכמה פתחה ""פיה פירוש בדברי"בחכמה . ,

הי הכלל כדברי ומישרים , משפט  צדק שאמר "חכמה, זה, פירוש על מוכיח הפסוק וסוף ב.

לשונה " על חסד שכל "ותורת תדע זה מלבד ואולם המנהגים. חכמת  על שהכונה הרי .

" חיל פרשת  בחכמה,אשת הנוהגת הנפש  לתהלת  הקדש  ברוח  נאמר משלי ספר חתם שבה "

הכללים כפי נכון על ומתפרשות מאד, נעימות הזאת הפרשה מליצות וכל הכל. עיקר שהוא

הי בכלל בארנו כבר בקצרה. אותם מפרש  והנני  שיסדנו. החכמה "והיסודות רוח שחּוקֹות ז

הכ  ובכלל האדם. לב לטבע  הלב "סותרות  ציורי על להתגבר גדול אומץ שצריך אמרנו א

ללכת המתאמץ צדיק לאיש  הנביאים יכנו זה ומטעם  החכמה. כפי נוהג ולהיות הרעים

כ  ישרה חיל "בדרך יגבור חלון למעלה אמרנו וכבר הקשה. במלחמה שנצח בעבור ד ""

בעלה  תחת היושבת לאשה וכחותיה הנפש  את המשילו והבינה שהנביאים והשכל .

שאמר וכמו לבעלה. א)המשילו יד, ביתה "(שם  בנתה נשים יקר "חכמת מה תבין זה ומכל .

וכמאמרם הקשה. היצר את המנצחים הם  מעטים  כי  החכמה, כפי  מתוקנת  נפש  למצוא 

ב)ל"ז  מה , מועטים"(סוכה  והן  עליה בני ""ראיתי שלמה אמר זה ועל ימצא . מי חיל ."אשת ִַָ

החכמה. כפי ומתוקנת  עשוייה נפשו שתהיה חיל אשת שיצא זוכה האיש  מי כלומר

הכ  בכלל גם  למעלה בארנו וכבר יצרּה. על בהחלט  והתגברה חיל עשה "שעשתה שאם ז, ְִָ

בלבו. חכמה רוח תנוח  כי בעדו. ויגמור ממרומים  אלוהי עזר ימצא  אז שלו את האדם 

וכדרך בהחלט. מתוקנת  הנפש  שתהיה אפשר אי  הזה העזר י)ומבלעדי ב, תבא "(שם כי 

בלבך  מציאה.חכמה למוצא המשילו האדם  על חכמה רוח וחלות  שני. בחלון  ומבואר "

יג )כדרך ג , חכמה "(שם  מצא אדם  ""אשרי אמר ולכן  ז'. חלון  למעלה הנמשל ובארנו מי.

ר ימצא? אשתו שתהיה עד ודעת חכמה למצוא  זוכה מי  כלומר וכבר "" חיל. אשת  נפשו, ל

למעלה י)בארנו חלון ט יא)פסוק(חדר ח, מפנינים"(משלי חכמה טובה טעמים"כי  וכתבנו .

שדמתה  בפנינים פרטיות  סגולות שיש  ואמרנו לפנינים. החכמה טובת  דמה למה ִָיקרים

חיל, אשת בשם  שתאר החכמה הנפש  על שלמה כשדבר ולכן  לפנינים. החכמה אליהן

ואמר עצמה. המליצה באותה י)השתמש  מכרה "(לא, הפנינים אעפ "ורחוק כלומר שנעלּו", ֲַי

במאוד  ושויין צרכן  רחוק החכמה בערך הנה מיוחדות , בסגולות החפצים משאר הפנינים
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בעז  העשירי  בחדר זה ענין ויתבאר החכמה. פסוק"מערך בפירוש טו)ה ג, היא "(שם יקרה

זה "מפנינים ענין ופרשנו בעל. בתאר מתואר והבינה השכל הכולל הלב כי אמרנו והנה .

בפסוק א)למעלה ביתה "(יד, בנתה נשים  הכחות"חכמות  כלל שהן  האשה שאם  ואמרנו ,

לא  כי רע . פגע ואין שטן  אין עמה בטח לשבת  בעלה יוכל בחכמה, מתוקנות  הנפשיות 

פעולותיו  הבעל יפעל כן ידי ועל מחפציהן. ומכשול צרה ולא הנפש , מכחות  מטריד ימצא

יעלה  הנפשיות, הכחות תאוות עם הקשר להם  שאין  פעולות  ובהשכל, בדעה הנכבדים

כפי ומתנשאות בחכמה, מתוקנות אינן הנפשיות  הכחות אם אבל באלהיו. וידבק מרומים 

אותן ויוליכו אחריהן והבינה השכל גם יסיעו הנה לרעה, שיפעלו מלבד טבעיהן ,

הי הכלל וכדברי  העקשים , ""בנתיבותיהם  החיל, אשת  לתהלת  שלמה אמר ולכן בטח ח.

בעלה  לב לרעה,"בה עליו תתנשא  שלא בה לבטוח בעלה יוכל כזאת  חיל באשת  כלומר .

" מלת והזכיר הנכבדים. במפעלותיו שם ויעשה ויגדל בביתו עמה שמדבר לב וישב בעבור "

הראשון בבית וכמובאר הלב, יועצי שהן  והבינה השכל א)על חלון ד' בהיות(חדר והנה .

אלהים ברוח ורחבות  גדולות  והבינה והשכל עוד, מתנשא  היצר ואין בחכמה בנויה הנפש 

צדקותיו  מלבד הנה זה, בספר רבות פעמים  ענינו שבארנו חכם-לב מעלת שזהו ובעזרתו,

וה  הלצים  המון  לנצח  יזכה עוד בעיניהם"ותבונותיו, בתבונה חכמים הגדול כחו באמצעות  " ְֵַַ

וכענין יא)ובדעת . כז, דבר "(משלי חורפי  ואשיבה לבי ושמח בני, ענינו חכם שבארנו " ֲַ

ג ')למעלה חלון ה' שחשבו (חדר במקום  כי  הרשעים. משיני טרף יקח  הוא  משם . קחנו

" במלת  זה ותאר נאמנות. ותשובות  נכונות  בטענות  ינצחם וכמו"שלל למרוד, ל,"(שמו. א

יי'"כו) אויבי  משלל ברכה לכם  הלב "הנה חכם האיש זה כן במלחמה, שלל שלקח  כמי .

אמר  זה ועל ובתבונתו, בחכמתו עמהם נלחם הוא  אשר ה' במלחמת אויביו שלל יקח

יחסר " לא אמרנו "ושלל וכבר שלל. מקחת יחסר לא  אויביו עם שילחם פעם כל כלומר .

הראשון ז')בבית חלון ב' "(חדר בתאר מתוארים החכמה ו טוב שדרכי ודרכי"טובה "" .

" מתואר והרשעה ו רעהּסכלות וכדרך"רעה "" טו). ל, וגו'"(דברים היום לפניך נתתי ְֵראה

הרע ואת  וגו' הטוב ""ואת נקרא הלב ויצר כמורע. כא)" ח, רע"(בראשית  האדם  לב יצר כי 

איננה "מנעוריו  הנפש  ואם  ורשעה. ּסכלות  בדרך הנפשיות  הכחות כל שמצייר בעבור .

אעפ  בהחלט , תמיד."מתוקנת כן  לעשות בכחה אין  בחכמה, ללכת להתאמץ חפצה שהיא י

וסרה נלוזה ותהיה היצר יתגבר ופעם  בחכמה תנהג פעם נפשאלא אבל דרכיה. ותסכל

שפרשנו וכמו בחכמה, עת כל נוהגת  היא  שני, טבע שקבלה ז')חכם-לב חלון ב' בפסוק (חדר

יב)"(מל  ג , ונבון"א חכם לב לך נתתי  הכ הנה הכלל וכדברי  וגו'. והכ "" ח."ז

ÏÚÂחכם -לב נפש שהיא חיל אשת לתפארת שלמה אומר יב)זה לא, גמלתהו "(משלי

שהיא  כלומר חייה. ימי כל רע  ולא  הכל (מושעת)טוב בכחותיה, בעלה ועוזרת [מושיעה]

תקראנה  לא  וכן בחכמה. עשויות כחותיה שכל לפי כלל. רע  בדרך ולא וטוב חכמה בדרך

" אלא הלב, על היצר שיתגבר לרעה עתים חייה לה ימי  וכבר כל בחכמה. תנהג הפסק בלי  "

למעלה ט')בארנו חלון ז' לבגדים(חדר בה הנטועות  והכחות הנפש מדות המשילו שהנביאים
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ויתיצב  כולה הנפש את יכסה בו, וימשול בלב שיצטייר וכח כח  כל כי  מתעטף. שהאדם

לאיש נמשל החכמה, ציורי  בו שמושלים ומי  בו. ונראה בבגד המתעטף כאדם לבוש, כמו

וכדרך וטהורים . לבנים  בד בגדי א)לבוש  צג , לבש"(תהלים  גאות  מלך יז)"יי' נט, (ישעיה

כשריון" צדקה קהלת "וילבש אמר זה ועל ח). לבנים"(ט, בגדיך יהיו עת בד "בכל ובגדי  ,

וכדרך הנקי  הצמר מן  הבגדים  יעשו וכן  הפשתים. יח)הם א, כתולע"(ישעיה  יאדימו אם 

יהיו  רז "כצמר ובדברי פ ל". מ "(נגעים לבן"א)"א כצמר לה אמר"ׁשניה זה ועל יג ). לא, (משלי ְִָ

כפיה " בחפץ ותעש  ופשתים  צמר אשת"דרשה לדרך החכמה הנפש  דרך המשיל משל, והוא .

כן ביתה. לאנשי  בגדים  מהן לעשות והפשתים הצמר לקחת וטורחת דורשת  שהיא  חיל,

כפי הטובים  הכחות  בלב ולהמשיל כחותיה לתקן ויגעה טרחה הזאת  החכמה ֲַָָהנפש 

בלבוש ופעם  לבן בלבוש פעם לא תמיד. בהן ומלובשת מתוקנת נפשה שתהיה עד החכמה,

כדרך תמיד אלא  ח)צואה, ט, לבנים"(קהלת בגדיך יהיו עת תקון"בכל שעל אמרנו וכבר .

" מלת  נופל הזה בפסוק"ע ׂשיה הנפש הקודם  בחלון וכמבואר כא), א, להם"(שמות ויעש  ִַָ

בארנו"בתים גם ח'). חלון ג' "(חדר כדרךחפץ שמלת  העליונה החכמה דרכי  על הנה (קהלת" ִָ

ו) ומשפט "ח, עת יש  חפץ לכל ""כי  ומלת בכפים .כפים. הגבורה כי  וההתגברות, האומץ על "

דרשה  שמנעוריה בעבור חכם-לב, בעלה שיהיה זכתה כן בעבור כי  אמר זה כל ונגד

בפועל. עשתה כן חשבה, וכאשר נפשה, בהן  להלביש והפשתים  הצמר אחר במחשבותיה

א)כי המעשה "(אבות , אלא עיקר המדרש  כפי"לא וּתקנּה נפשה עשתה גבורתה ברוב כי .ְְִָ

דרכי המשילו שהנביאים  הראשון לבית  בפתיחתנו אמרנו וכבר חכמה. בארח חפצה

בפסוק ח ' חלון למעלה בארנו וכן  ללחם. ד)החכמה יח, איש"(משלי פי דברי עמוקים מים 

חכמה  מקור נובע  הנחלים ,"נחל הולכים ממנו כי בעבור הגדול הים אל החכמה נמשלת כי .

ולעבור  רגליו לכתת  צריך החכמה שמועות  לאסוף שרוצה ומי ללכת . שבים הם  ושמה

הלכה  עד רב, מפי  השמועות לקבל הקבלה אנשי  שם אשר המקומות  אל למדינה ממדינה

הט '. הכלל וכדברי  מנפשו, נודעת  החכמה דרכי אין כי מסיני. למשה

ÔÎÏÂיא-יב)אמר ח, אם"(עמוס כי למים צמא  ולא  ללחם רעב לא וגו' באים ימים הנה

ימצאו  ולא  יי ' דבר את לבקש ישוטטו וגו' ים  עד מים  ונעו יי'. דברי את ואמרו "לשמוע .

ז  ב)ל"קדמונינו קלח, הלכה "(שבת  זו יי ', בשכל "דבר יודעּו לא ההלכות כי בפיהם . ואמת .ְִָ

הלכה  שמבקש  ומי  הקבלה. ראשי פסו הגלות  שבחשך והודיע  השמועה. מפי  אם  כי ובבינה

יגיעת להמשיל שלמה כשרצה זה ונגד ימצא . ולא ארץ אפסי ועד ים  עד מים  ישוטט  ָָברורה

מפה, ואלה מפה אלה החכמים, מפי  הרבות השמועות  לאסוף מאוד שיגעה החכמה ְֵָהנפש 

יד)אמר לא, סוחר "(משלי כאניות סחורות ,"היתה מיני  בכל המסחר הגדול הסוחר כמו .ְֵַַ

להביא  ים דרך אניותיו שולח  והוא  אחרת, ממדינה וקצתן  זו ממדינה באים שקצתן 

המ  מכל רגליה הסחורות וכתתה רבים, מחכמים שמועותיה אספה הזאת הנפש כן קומות;

במלת המתוארת החכמה שהיא  לחמה. תביא שממרחק עד אחריהן , ללכת  ימים ועברה

למעלה"לחם" רמזנו והנה ה '). ואפילו (חלון הנפש, נגה אור יאפיל היצר ענין  שלפעמים 
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ועת בתקונה. עדיין נשתלמה שלא בנפש  שכן וכל מועטים , לפרקים  כן  יקרה החכמה ֲַָָבנפש 

" במלת הקדש  בכתבי  מתואר בלב, היצר חושך אור לילה משול שאין לפי  המשל, צד על "

צריך  ואז והגוונים . המראות  בין מהבחין החשוכה הלילה כדמיון  לרע. טוב בין להבחין

לולי כי וזעמו. עוזו ויראת  ית' רוממותו יראת הוא , ברוך השם  יראת במוסר להחזיק האדם 

אמר זה ועל אור. אין כזאת בעת כי  נפשו, אור תועילנו ולא החשך בעת  יחטא  (משלי כן 

יג ) תרף "ד, על במוסר למעלההחזק ובארנוהו וגו' ה ')" ע(חלון המלך דוד אמר זה ועל ה ". ֲֵַ

ג ) יז , פי"(תהלים יעבר בל זמותי תמצא בל צרפתני  לילה פקדת לבי כך "בחנת  דרכינו לפי  .

" עשית? מה לבי . לבחון  רצית ה' אתה לילה פירושו. חשך."פקדת ויהי  נפשי אור החשכת ,

לא  כזאת לעת גם כי עול. בי מצאת  לא אבל זה, במצרף וצרפתני בקרבי היצר והתגבר

שפתי על נשאתיה ולא ולשוא . להבל בעיני  נחשבה לבי במחשבת  רעה זמותי  ואם חטאתי.

עוד ובאר אנכי. וישר צדיק כי אות וזה פי. עבר ד)ולא יז, בדבר "(תהלים  אדם  לפעולות 

פריץ  ארחות  שמרתי אני כמו "שפתיך החכמה בחקֹות  מנהגי  [משל] אמשול אם פירוש, .ֻ

פריץ  איש  אל בארחותי  דומה הנני חול, בצרכי אדם בני פעולות מנהגי אל ֵשצוית 

כמו זולתו. יעצרנו ולא כחפצו עושה הפריץ כי  ט)בארחותיו. לה , בל "(ישעה חיות  ופריץ ֶ

ולא "יעלנה  גבורתי, ובעוצם בכחי  מצותיך ושמרתי שפתיך בדבר חפצי  אני גם עשיתי וכן .

ואמר  החכמה הנפש את  פה שלמה שבח  וכן  חפצי . מהשלים  היצר וחׁשכת  הלילה ְֶַעצרני 

טו) לא, לנערותיה "(משלי וחוק לבעלה טרף ותתן  לילה בעוד לילה "ותקם בעוד גם כלומר .

יראה  כי  ותאוותה, יצרה נגד התקוממה אלהים, ורוח החכמה אור עליה זרח  טרם  ְָָבנפש ,

נפשה. למוסר והביאה אלהים את

"Ô˙˙Â טרף" והמצוֹות החכמה "לביתה " הנפש, והיא  "וחק " יעבור בל שהןלנערותיה " "

חק  נתנה לכולם  בגויה. הפועלות וכחות במדות , הפועלות  כחות בנפש, הנטועות  הכחות 

ומלת משמעתה. אל שיסורו אלהים ביראת הכחות  והכריחה שאספה, החכמה כפי ודת

"טרף " נגד וזה המזון . הוא לחמה " תביא  שכתבנו."ממרחק וכמו החכמה לדרכי משל שהוא ,

מוסר  ובעוצם החכמה, כפי  שתנהג  הנפש  ובעשיית החכמה, בקנין מעלתה שהודיע  ואחר

לספר  החל הטובה; מדרך סור לבלתי  הכל הכריחה היצר תוקף ולעת  בלילה שגם נפשה,

למעלה בארנו וכבר הדעת . ומחשבות  הבינה בקנין  עשתה ו)מה חלון ט ה (חדר ."מזמה "מהו

כדרך הדעת . תסתעף המזמה ומן העמוק, וההתבוננות  העיון על שהונח  ח,ואמרנו (משלי

אמצא "יב) מזמות גם"ודעת  ד'). פסוק(חלון בפירוש  ו)בארנו ד, קנה "(שם חכמה ְֵראשית 

בינה  קנה קנינך ובכל חכמה "חכמה, שקנה ואחר נפש . קנין  החכמה שתהיה צריך שתחלה . ְֵ

תורה  ובטעמי  החכמה במליצות  להבין  בו הנטועה הבינה בכח ישתמש  כי  בינה. יקנה אז

כל  ונגד ליין . הבינה את המשילו שהנביאים הראשון  לבית  בפתיחתינו בארנו גם  וכיוצא .

שלמה אמר טו)זה לא, כרם"(שם נטעה כפיה מפרי ותקחהו, שדה אחר "זממה כלומר .

להוציא  וההתבוננות , המזמה בעלת  להיות  התחילה בחכמה, ונוהגת  ומוסר חכמה שידעה

שחושב  כמי  מליצותיה. ולהבין תורה גופי  על לעמוד לדבר דבר ולהמשיל מדבר, דבר
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הזאת החכמה הנפש  השתדלה כן  כרם; עליו ולנטוע  חדש שדה לקנות העיון ומעמיק

לבב  המשמח  הטוב כיין  הלבבות משמחים  יקרים  דברים חדשים  דברים  בבינתה להוציא 

" היה כרמה ומטע כפיה אנוש. ""מפרי ומלת כמופרי. המעשה. כשרון  פרי על ל)" יא, (שם

חיים" עץ צדיק למעלה"פרי ובארנוהו ב'). חלון ד' "(חדר ומלת ההתגברותכּפיה . על " ֶַָ

" שאמר וכמו יצרה. על כפיה שהתגברה בחפץ כי"ותעש הכרם. נטעה הללו הפירות ומן  .

הנפש הכחות  ולישר הלב יצר לכבוש תחלה מתאמצת  שהיתה כולםלולי שתפעלנה יות  ַ

ותועה  הולכת  בינתה רוח היתה אז כי בבינתה. כרם  שתטע אפשר היה לא  החכמה, כפי

הי בכלל וכמבואר הנפשיות הכחות  עקלקלות בבינה "כפי  מעלתה גם  שהודיע ואחר ח.

אמר הדעת, ומזימת  יז)ובהשכל לא, זרועותיה "(שם  ותאמץ מתניה בעוז נשען"חגרה וזה .

שלו  את כשיעשה הנה יצרו, וכובש  בחכמה ללכת שהמתאמץ רבות  פעמים המבואר על

נגד  בו ויתאמץ שיתגבר לחכם  הנלוה הזה והעזר מעשהו. לגמור ממרומים עזר ינחל אז

" מתואר בו הנטועות  החכמה "עוז הכחות ובמליצות  ה' ביראת להתבונן המתאמץ וכן  .

ב  השם נפלאות  להכיר טוב ויוזם מחשבות  וחושב כשיעשה "וכיוצא, הנה מעשיו, ויושר ה

לאדם הנלוה הזה והעזר ובדעת. בתבונה והשכל דעה ממרומים אלהי אור ינחל שלו את 

" מתואר והנפלאות העמוקות  ולידע כח להבין בפרשה"אומץ שכתוב וכמו ג -ד). כד (משלי

ימלאו " חדרים ובדעת יתכונן. ובתבונה בית יבנה לו"בחכמה וסמך ה ). בעוז "(כד, חכם גבר

כח  מאמץ דעת  למעלה"ואיש ובארנוהו ו'), חלון ד ' "(חדר נוחל  הדעת"עוז שהחכם ואיש ,

כח " להתבונן"אומץ יספה גם  בחכמה, נפשה שהכינה החכמה שהנפש אמר זה ועל .ֲַָָ

באומץ  זרועותיה ואמצה לבבה חפץ למלאת מתניה את  ממרומים  בעוז חגרה הנה בבינתה,

והנפלאות . העמוקות  לדעת  שנחלה כח 

¯·ÎÂי בחלון  בכל "בארנו שיש בעבור הטעם. לחוש החכמה את המשילו שהנביאים ג ,

" מלת  עליו נופל החכמה כפי הנכון האחד והדרך במציאות. דרכים  שתי חכמה ."טעםדבר

חקי היות  בעבור ואולם  המאכל. את הטועם  החיך כמו ממנה נהנית והיא  לנפש  שערב ֵֻלפי

לנפשו. יערבו ולא לו  ינעמו לא בהן האדם לכת בתחילת  הנה הלב, לטבע  מנגדים החכמה

טוב  כי יראה ואז ממרומים  עוז ינחל הנה בהן, ללכת עצמו וירגיל יצרו על יתאמץ אם אך

הכ  בכלל וכמבואר הם  מאמר"טעם שלמה דברי זה על שבארנו וכמו יג -יד)ז. כד, (משלי

יש" כי  מצאת  אם  לנפשך חכמה דעה כן חכך. אל מתוק ונופת  טוב כי  דבש  בני , ֱאכֹול

תכרת לא ותקותך למעלה"אחרית בארנו גם  י . פסוקב)"(חלון טז)פירוש טז , ְֵקנה "(משלי

מכסף  נבחר בינה וקנות מחרוץ טוב מה יעשו "חכמה שממנה לחרוץ החכמה שהמשיל .

וכיוצא. הסחורות לקנות  בהן שמשתמשין  המטבעות  שהן לכסף נמשלה והבינה המטבעות .

יו  בחדר פסוק"ויתבאר בפירוש יד)ד ג , כסף "(משלי מסחר סחרה טוב אחר כי  כן  ועל וגו'. "

בבינתה  כרם  נטעה וגם  לבה, למוסר הביאה גם החכמה, אספה החכמה שהנפש ְֲַָָָָשהזכיר

בקרבו  והחכמה חכם-לב. בעלה ונעשה ממרומים כח  ואומץ עוז נחלה כן  ושבעבור ודעתה

שברוחב  לפי ודעת. טעם טוב בהן שמוצא בעבור בחכמה שמח  הוא  כי  שני , טבע  כמו עתה
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ומשמח  ובנפלאותיה, בטעמיה במליצותיה מבין ממרומים שנחל הטוב ושכלו ִֵבינתו

שלמה אמר השומעים . יח)הלבבות  לא, סחרה "(משלי טוב כי עתה "טעמה הנה כלומר . ֲָָ

ואעפ  צופים. ונפת מדבש  מתוקה היא כי החכמה טעם  וחתום ,"טעמה סתום  שסודה י ֲָָ

כל  מאד, טובים  החכמה מן  היוצאים בינות  דברי  כי סחרה. טוב הנה הט ' הכלל וכדברי

אעפ  הארץ פני  על ההולכים הנחל ממי שנהנין  כמו מהן ויהנו ישמחו שמקור "שומעיהם י

למעלה שבארנו וכמו רואה. ואין הארץ בבטן  סתום  ח')הנחל פסוק(חלון יח,בפירוש  (שם 

חכמה "ד) מקור נובע נחל איש פי  דברי עמוקים  ""מים  ומלת זה לילה . בחלון  בארנו "

הנשמה. אור נגה היצר  ענן  יאפיל בעת וחשכה הנפש תרדמת על הקדש בכתבי  שהונחה

" כדרךנר ומלת  האדם , נשמת על נופל כט)" יח, יגיה "(תהלים  אלהי  יי ' נרי תאיר אתה כי

כז);"חשכי כ, אדם"(משלי נשמת יי' שהוא "נר ה' ביראת להבין רחבה בינה בנפש ובהיות  .

הכ  בכלל וכמבואר וכדרך"המוסר, החכמה אור יאפיל שהיצר בעת גם הנה כ)ה, ז , (קהלת 

יחטא " ולא  טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין  אדם למעלהכי כמבואר י')" חלון ה' ;(חדר

השם גדולת יזכור כי פניו. על תמיד שהוא ה' יראת  מוסר בעבור יצרו על להתגבר יתאמץ

האל "ב  המשורר שבאר כמו בזה. וכיוצא שונאיו על וזעמו ועוזו ונוראותיו, בפירושה והי 

ז)באמרו טז , כליותי"(תהלים  יסרוני לילות אף יעצני, אשר יי ' את  ""אברך פירוש "יעצני.

למעלה שרמזנו וכמו החכמה, דרכי  הן  והעצות  עצות. לי ג ')שנתן חלון ג ' ויתבאר (חדר .

הכל  לאדון  ברכה נותן  הנני  חכם-לב, שאני  בעבור בחכמה שמחתי ומרוב השלישי. בבית 

אעפ  היצר התגבר בעת אף כאלו. יקרות עצות  לי יראת"שנתן שמוסר בעבור אחטא לא כ

" אמר זה ועל לנגדי. כליותיה' יסרוני לילות  מוסר "אף אזכור זכר וחשך לילה בעת  כלומר .

המוסר? ומהו ה'. ח)יראת  טז, תמיד "(תהלים  לנגדי  יי' מוסר "שויתי  שהוא  ה' יראת  וזהו .

זה ועל החכמה. מדרך לעולם  אמוט לא  ולכן  אמוט "(שם)החכמה, בל מימיני ו "כי "ימין".

בעלה  שנעשה חיל אשת על שלמה אמר זה כל ונגד השני . הכלל וכדברי  החכמה לדרך משל

" ה', ויראת  חכמה מלא הגדולה הבינה בעל והוא  נרה חכם-לב בלילה יכבה כלומר "לא  .

ומוראו  ה' גדולת  כי נשמתו. נר יכבה לא  עליו, היצר בהתגבר בלילה שגם הוא בטוח

מימינו. ימוט ולא בנפשו, תמיד מאירים

¯·ÎÂלמעלה ט')בארנו חלון ז' פסוק(חדר ט)בפירוש ט, אשה "(קהלת עם חיים  ְֵראה

אהבת וכל "אשר מכל וינזר ובצדקתו, בחכמתו ישתומם  שאל לחכם -לב קהלת שהזהיר ,ַ

וכדרך  ובשמחה. מעט  ויעמול השמש , תחת  ולמפעלותיו לגוף חלק יתן  אך העולם. מעניני 

קהלת  כד)שאמר ב, גם"(שם  בעמלו. טוב נפשו את  והראה ושתה  שיאכל באדם טוב אין

היא  האלהים  מיד כי אני  ראיתי  למעלה"זה ובארנוהו ז'). חלון שהזכיר (שם אחר ולכן .

אמר ומוסר, בינה מעשים, בכשרון החכמה הנפש יט)מפעלֹות  לא, שלחה "(משלי ידיה ְֲִַָָָ

פלך  תמכו וכפיה עמלּה"בכישור, תעמול היא כי  ידיה. חדלה לא הגוף ממלאכת  גם  כלומר .ֲָָ

השתמש חיל לאשת הנפש שדמה ובעבור ביתה. ולעניני  הגוף לקיום  הצריך כפי  טוב ִָבלב

בכתובות  ששנינו כמו לבעלה, עושה שהאשה המלאכות מן  שהן  והפלך הכישור (נט,במשל
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הצריך ב) ובעמל במלאכות והבינה השכל לבעלה תעבוד היא  גם היקרה הנפש וכן .

עוד  והודיע  ובדעת . בחכמה להתעסק פנוי הלב כן  ידי שעל ביתו, אנשי  ולפרנסת  לפרנסתו

העושר  בקנין  השמש תחת  שתעמול מה ואפילו טובים . כולם הזאת  הנפש  מעשה כי

עליהן  שנאמר הכסילים עמל כמו איננו כו)והנכסים ב, לאסוף "(קהלת ענין  נתן ולחוטא 

וכדרךולכנוס  וגו' ב)" ו , ישליטנו "(שם  ולא וגו' ונכסים  עושר האלהים  לו יתן  אשר איש 

ממנו  לאכול עליהןוגו' תשלוט  ונכסים עושר לה ובהיות  בשמחה עמלה היא  אלא  וגו'. "

אמר זה ועל ואביונים. לעניים  בהם  ותעזור דלים תחון כי  לטובה. בהן לא,ותשתמש  (משלי

לאביון"כ) שלחה וידיה לעני , פרׂשה ""כפה שאמר שלפניו מקרא על ומוסב שלחה . ידיה ָ

פלך  תמכו וכפיה לעניים"בכישור בהן תעזור ובידיה בכפיה והרויחה שפעלה מה כלומר .

הנפש היות שבעבור הודיע  כן אחר בכלל. והכל להם , יחסר אשר מחסורים  די ואביונים

השגחת כי  פתאום  ומ ׁשֹואת  מפחד יראה אינה החכמה, כפי  כחותיה בכל מתוקנת ִַהזאת 

ב  אמר"השם  זה ועל בה. דבק כא)ה לא' לבוש"(משלי ביתה כל כי משלג  לביתה תירא לא 

שברגע"שנים הארץ, על היורד לשלג  מוחלט  כליון  המכלות  הפתאומיות הצרות  דמה .ִָ

כדרך ואיננו. יט)יעבור כד, שלג "(איוב מימי  יגזלו חום  גם  מכמו "ציה יראה שאינה ואמר .ְֵָ

התקון בתכלית הכל ועדנים , שני  לבושי כולם כי  ותפארת. יקר מלא  ביתה שכל בעבור אלה

שלעת יראה היקרה הזאת הנפש  שאין  ורומז הוא . חידה כדמות זה מקרא  ואולי  ְֵָוהיופי .

וכדרך  ה'. יעזבנה לא  צדקתה בעבור כי גדולה, טומאה ותטמא היצר ברשת ּתׁשחת  ִֵָאחר

ט)"(שמו ב, ישמור "א חסידיו כמו"רגלי ממארת, לצרעת  הנפש טומאת  ודמה ו). ד, (שמות ְִָ

כשלג " מצורעת  ידו י)."והנה יב, כשלג "(במדבר מצורעת  מרים  קדמונינו "והנה אמרו וכן  .

א) פרק לבנה "(נגעים , ׁשני"כשלג בהרת  הכהן  יקח מצרעתו, המיטהר כי בתורה וכתוב .ְִ

ועל  השלג . למראה הנמשל הצרעת טומאת מטהר הׁשני מראה כי למדנו בו. לטהרו ִַָתולעת

וכל  מאד היא טהורה כי  בעבור השלג , במראה ביתה שתטמא יראה אינה שהיא אמר ְֵָזה

בחכמה  מעלתה [ש]גדלה שבעבור עוד והודיע הטהור. הׁשני  במראה לבושים נפשה ִַָכחות 

למעלה שאמרנו כמו ונעים, יקר הון  כל ביתה תמלא  הנה ט ובדעת, פסוק ז)"(חלון בפירוש 

ימלאו " חדרים  ובדעת וגו' בית יבנה והנפלאות"בחכמה העמוקות  ההשגות על שרומז ,

אמר זה ועל אותה. ומקשטים  הנשמה כבוד מפארים שהן וגדלו, כבודו ה' (משלי ביראת 

כב) לבושה "לא, וארגמן שש  לה, עשתה כמו"מרבדים  תכשיטין  והן מב), מא, וישם"(בראשית

צוארו  על הזהב כהונה"רביד בבגדי  שהן  והארגמן  השש  וכן  ב). כח, לכבוד "(שמות 

וכמו"ולתפארת טו). ח, בוץ "(אסתר ותכריך וגו' מלכות  בלבוש המלך מלפני  יצא  ומרדכי

וכן"וארגמן ז). ה, במלכותא "(דניאל ותלתי  צוארה, על דהבא די והמניכא  ילבש ארגונא

ׁשני"ישלוט  ולבושים  בחכמה, מתוקנות  הנפשיות הכחות שהן  ביתה בני שכל בעבור כי  .ִָ

שש מלובשת  בהיותה תפארתה ּתראה הזה הבית בעלת  ה' יראת  האשה הנה עדנים . ְֶַעם 

כחותיה  שכל אדם  בני בין כזאת  יקרה נפש בהמצא  והנה צוארה. על הזהב ורביד וארגמן ,

דעת , והרבתה ישר בארח בבינתה והשתמשה החכמה, מאסף בה ויש  בחכמה, מתוקנות 

" בעלה יתואר אז ממרומים , וכבוד עוז דין"חכם-לב ונחלה בית  ראש המופלא החכם  והוא  .
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וכמו  הגדולה. חכמתו תשמע אז המשפט , מקום חכמים  במסבת וכשהוא  הדור. ונשיא

ז  קדמונינו א)ל"שאמרו פח, כולם"(גיטין נעשים  פותח שהוא בשעה והמסגר', 'החרש 

אמר"לחרשים זה ועל כג ). לא, ארץ "(משלי זקני  עם בשבתו בעלה בשערים כלומר "נודע  .

ותבונתו  חכמתו את ישמעו כי החכמים. ׁשבת  מקום בשערים  שמו נודע  כזאת הנפש  ֶֶבעל

כמו הגדולים  החכמים  שהן ארץ זקני  עם בשבתו התורות בעניני  הן  ב)הגדולה, כא, (דברים 

זקניך " ""ויצאו והנפלאות. העמוקות דעת  בעניני הן  קדם, בני מכל גדול ההוא האיש  "ויהי

ג ) א, שהחל(איוב כמו יא). לא, יחסר "(משלי לא ושלל בעלה לב בה בראש"בטח ובארנוהו ,

עוד ואמר כד)הענין . לכנעני"(לא, נתנה וחגור ותמכור עשתה שהזכיר "סדין מה על ומוסב .

בעלה "ש בשערים ואולי"נודע בעמו. ומושל ושופט  שר להיות בשערים הושיבוהו שכבר ,

העם על מס ויתן ידיה? במעשה ולהתפרנס מלאכה עוד מעשות  תמנע  עתה כי תחשוב

להשתמש כזאת יקרה לנפש חלילה אלא  ותורתו? חכמתו בעבור וקצבה מתן מהם  ויקבל

הנה  בשערים. יושב כבר בהיותו גם  אלא  השמש. תחת  ממנה וליהנות תורה של בכתרה

עשתה " "סדין כפיה, בפעל גםותמכור " ובמלאכה. ומתן במשא  עוסקת היא  כי  הסדין . "

לכנעני" נתנה ומתנה.חגור וממשאה ממלאכתה מתפרנסת שהיא  לפי התגרים . כדרך "

ששנינו י)וכאותה משנה  א הרבנות"(אבות, את ושנא  המלאכה את  ושנינו"אהוב משנה . (שם,

חלף "יג ) בתגא ושנינו"ודאשתמש  ה ). משנה  ד ולא "(אבות, בהם  להתגדל עטרה תעשם אל

בהם לחפור א)."קרדום  סב, מן"(נדרים חייו נוטל הזה בעולם תורה מדברי  הנהנה וכל

אבות ."העולם למסכת בפרושנו הללו המשניות פרשנו ויפה .394

È¯Á‡בעניני גם ובינה, מוסר בחכמה השלמות מיני בכל שלמה שבהיותה הודיע  ֵכן

הכלל  וכדברי וכבוד. אלהים רוח מלאה והיא מאד יקרה נפשה לכן  ה', לשם והכל העולם 

אמר"הכ  זה ועל כה )ז. לא, לבושה "(משלי והדר ""עוז שאמר מה ביאור וזה וארגמן. שש 

וכדרךלבושה  ובהדר. בעוז מלובשת שנפשה שהכונה ו)" ח, מעט "(תהלים ותחסרהו

תעטרהו  והדר וכבוד היא "מאלהים  באלהים, תמיד ודבקה אלהים  לרוח שזכתה ולפי .

תבוא  העולם  מן ׁשּבהּפרדה יודעת כי כלל המות מיום  יראה ואינה וצהלה. אל שמחה ְְְִֵֶָָָ

ב)"(עהמנוחה. נז, ישעיה משכבה "פ על ינוח  שלום וכדרך"יבוא כד). עג , בעצתך "(תהלים 

תקחני כבוד ואחר בעז "תנחני השלישי  בבית ויתבאר השם". שיוליכהו המשורר שבקש  ה

""ב  המתוארים החכמה בדרכי  וכדרך"עצותה הקדש רוח  שהוא  לכבוד שיזכה ואחר (משלי .

לח) ינחלו "ג , חכמים ב "כבוד השם  יקחנו אז בעליונים .", נפשו תדבק אז כי העולם  מן ה

טו)וכדרך ב, הכסיל?"(קהלת עם החכם  ימות  למעלהואיך ובארנוהו א')" חלון ג' וכן(חדר .

שלמה כח)אמר לא, אחרון"(משלי ליום  ליום"ותשחק תשחק הזאת  היקרה הנפש כלומר .

וכענין  העולם. מן ּבהּפרדה ה )אחרון נח, יאספך "(ישעיה  יי ' כבוד צדקך, לפניך וכן"והלך . ְְִָָ

שהזכיר אחר האלוהי המשורר ח-י)אמר טז, לבי"(תהלים  שמח לכן אמוט. בל מימיני כי

.394291-294 עמ' ;101 עמ' ;91-94 עמ' תשס"ג מה' לבנון , יין 
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שחת לראות  חסידך תתן לא  לשאול, נפשי תעזוב לא כי  וגו' כבוד כי"ויגל בעבור כלומר .

הנפש מעלת  שס ּפר ואחר ומשחת. משאול נפשי  תפדה אחרון  ליום  ידעתי  בה', דבק ִֵהיותי

ג  הודיע מעשיה, וכשרון  העולם ובעניני ובבינה ובמוסר בחכמה טורחת"היקרה שהיא  כ

וכדרך החכמה. בדרכי אדם  בני נפשות להדריך לזולתה, ט)להושיע יב, שהיה "(קהלת ויותר

העם את  דעת למד עוד חכם למעלהקהלת ובארנוהו י " חלון ד' וכדרךז)"(חדר לה ,. (שמות

בלבו "לד) נתן  וכדרךולהורות וגו'. ז)" ו , לבניך "(דברים ללמד ושננתם  בתורה מצוה שהיא "

אמר  זה ועל ומוסר. חכמה העם  את  ללמד עליו מוטל המופלא  החכם  כי  ה'. דרך לרבים 

כו) לא, לשונה "(משלי על חסד ותורת בחכמה פתחה ה'"פיה דרכי  מלמדת  היא  כלומר .

ומוסר 395ברבים . חכמה ומשפטים חקים ללמד החכמה, בדרכי  הכל בחכמה, פיה ֻופותחת 

כדרך ו)לעם . ח, מישרים"(משלי שפתי  ומפתח אדבר, נגידים  כי  בעניני"שמעו מדבר ושם  .

" אמר ולכן  ""שפתידעת אמר החכמה בעניני  מדבר ופה תארו "פיה . החכמה מאמרי כי .

" למעלהפה במלת  כמבואר ג ')" חלון למעלה(שם בארנו וכבר ט . חלון ז' החסד ז)"(חדר שדרכי

ואעפ  החכמה. מדרכי  מדת"נשגבו על לצוֹות יתכן  לא  הנה הן , החכמה דרכי  ואלו שאלו ֵֵַי 

הגדולים . לחכמים  רק כולו לההמון החסידות 

ÏÚÂבתורה נאמר כח)זה יב, יי'"(דברים  בעיני  והישר הטוב תעשה ז "כי ואמרו (עיין ל".

ורמב "רש  יח)"י ו , דברים  על "הטוב "ן הדין . זה נוסדיםוהישר " ודבריהם הדין. משורת  לפנים "

" מלת  כי המליצות . עומק הראשוןטוב על בבית וכמבואר החכמה. על ז')" חלון ב' .(חדר

" בדרכיישר ומלת יתירה לבינה שצריכה החסידות היינו הדין משורת  ולפנים  הבינה. על "

" ומלת למעלהלשוןהחכמה. בארנו ג ')" חלון ג' בבינה.(חדר שנאמרו המאמרים  על שנופל

" אמר יפה כן לשונה ועל על חסד לבני"ותורת  החכמה דרכי מלמדת  שהיא  מלבד כלומר .

" בבינתה מלמדת  היא  לחכמים גם  הנה חסד אדם, חסידים .תורת  ומשנת חסידות מדת "

אנשי ולפרנסת לפרנסתה בהן עמלה שהיא ומלאכתה ומתנה משאה כי הודיע כן  ֵאחר

מדרשה  גם בשערים, ריב כל העם את לשפוט  הארץ זקני עם בשערים ׁשבּתה גם  ְִָביתה,

נפשה  הנהגות  בענין ועצלות  שכחה לה יגרמו לא ברבים, מלמדת  שהיא  חכמתה ותלמוד

שינהגו  נפשה דרכי  על עיניה תמיד אלא השגחה. ובלי במקרה מעשיה ושתעשה בחכמה

אמר זה ועל החכמה. כפי  כג )כולם  לא, תאכל "(משלי לא עצלות ולחם ביתה הליכות ."צופיה

" ומלת ביתה. מהלכי  על תמיד מסתכלת  היא כמו צופיה כלומר וההתבוננות ההשגחה על "

שאמר בתלמוד א)שמורגל טו , תחתונים"(חגיגה למים  עליונים מים בין הייתי וכו'.צופה "

" "הליכותומלת שנקראים החכמה דרכי על דרכי"הלכות" שתי ענין  בכל שיש בעבור ם .,

ששנינו ג )וכענין  סוף הלכות"(אבות , גופי  הן  הן נדה ופתחי הראשון"קינין  בבית  ובארנוהו .

ב') חלון ו' שינהגו (חדר ומהלכיהן נפשה כחות על תמיד צופה הזאת היקרה הנפש וכן  .

אנשים מצות כמו ההרגל, ומצד במקרה חכמתה מעשה אפילו תעשה ולא  בחכמה.

של 395. שאינה תורה היא זו ללמדה שלא חסד. של  תורה היא זו ללמדה, "תורה זה פסוק  על  אמרו  לכן
ב)חסד" מט, (סוכה
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" ומלת ה'. לשם רצויה ובכונה נמרץ ובעיון הדעת בשקול הכל אלא בארנו לחםמלומדה, "

בכונה  אלא בעצלות. החכמה לחם תאכל לא והנה החכמה. לדרכי  משל שהוא רבות  פעמים 

אמר הפרטים, בכל היקרה הנפש  כבוד כל לספר שכלה ואחר גדול. כח)ובזריזות  קמו "(לא,

ויהללה  בעלה ויאשרוה ""בניה מלת  וכמובניה . התלמידים . על ג )"(מל " ב, בני"ב ויצאו

ז)."הנביאים ו, לבניך "(דברים על "ושננתם  חסד ותורת  בחכמה פיה שפתחה שאמר וכמו .

בכל  עמו ה' כי הזה, המופלא האיש וגדולת  חכמת  בראותם התלמידים  אלה ולכן לשונה.

" ומלת אותו. ואשרו קמו עושה, הוא  כמואושר אשר הנצחית הטובה על א)" א, (תהלים

רשעים" בעצת הלך לא  אשר האיש ""אשרי  ומלת  שבנפש ,בעלה . והבינה והשכל הלב על "

" ומלת  הזה. החלון  בראש  כמוויהללה כמבואר כג )" ט, המתהלל "(ירמיה  יתהלל בזאת אם כי

אותי וידוע  לפנינו השכל שיתבאר וכמו ובחכמה, ה' ביראת  להתהלל לאדם  ראוי  כי  וגו'. "

" החןבפסוק "שקר ולכן  וגו'. ויהללה " ולהפליג בעלה מעשיה. וכשרון חכמתה בעבור "

אמר ובתבונה בחכמה כט)מעלתה לא, כולנה "(משלי על עלית  ואת חיל עשו בנות ."רבות

ÈÎ" בתאר מתוארות שהנפשות  זה בחלון  אמרנו זו "נשיםכבר נבדלות הנפשות  והנה .

בבית כמבואר אחרת, מנפש  יקרה נפש יש  אצילותן  מתחלת  הן  הבדלות . בכמה מזו

ב-ג )הראשון חלונות  ד' הכ (חדר הכלל הפעל,"וכדברי  אל הכח מן  ציוריהן בצאת  הן  ט,

שם א')וכמובא חלון והצדק,(שם  החכמה במפעלות הנפשות  נבדלים  ולכן בזה. כיוצא  ִוכל

" ומלת השלשים. הכלל יצר חיל וכדברי  על החכמה הנפש  שתתגבר ההתגברות על נופל "

" שהחל כמו הרע . ימצא לבה מי חיל נפשותאשת  יש  והנה הזה. החלון בראש ומבואר "

המופלא  לאיש  במעלתן ישוו לא  אבל טובות. ופועלות דרך תמימי שהן  רבות  ֲָחכמֹות

צדקותיו  שמעשה ובדעת. בתבונה בחכמה ה' רוח עליו שנחה חכם-לב איש שבחכמים.

" בשבחיו אמר ויפה זו. בפרשה מדבר שממנו להפלא, עד ורמות עשו גדולות  בנות  רבות

נפש"חיל  את , אבל חיל. ועשו לבם יצר עם  במלחמתם  התגברו רבות  נפשות  כלומר ,

הכל, יסוד החכמה כי  בארנו וכבר למעלתך. ערוך אין כי  כולנה. על עלית  חכם -הלב,

הוא  החכמה ויסוד הכ'. הכלל וכדברי  החכמה. בעבור הוא  השמש  תחת האדם ושלידת

ג )היראה. "(אבות , חכמה ואם אין  יראה ית'"אין יראתו בעבור כי הכל. עיקר היראה והנה .

הכ  הכלל וכדברי  בחכמה, האדם  לבטלה "ינהג  לידתו הנה בחכמה, נוהג  האדם  אין  ואם  ג.

ואעפ  חכמות"ולהבל. ולמד בהם  השתמש  גם גדולה, ובינה שכל כח בנפשו שנטוע  י

השמים ותכונת והגיאומטריה ההנדסה כמו מלאכת-מעשה, חכמת  וכל למודיות

וחכמה, ה' מיראת  נלוז בהיותו אלה כל יועילו מה וכיוצא , הטבע  בחכמת ובקי  וצבאותיהם

בהיות ואולם  התועבות? כל ועושה גלוליו אחר הזונה יצרו ועל לבו שרירות על ונשען 

ע והוא גדולה, ובינה שכל כח בני"בנפשו תחבולות ּומבין והמצאות, תחבולות בעל כן ִֵי

גבור  בהיותו וכן  בעיניהם. חן וימצא  השומעים יאהבוהו הנה בהשכל, דבריו ומכלכל אדם 

מהנדס  בהיותו וכן  המלכים . בעיני חן  ימצא זו, לחכמה הצריכות  בתחבולות ויודע  מלחמה

הוא  גם  מעשה, מלאכת בכל ובקי  מופלא אומן בהיותו או חדשים מבצרים  לתקן ויודע 
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הראשון  בבית  בארנו וכבר והשרים . המלכים ובעיני אדם  בני  בעיני חן  חלון ימצא ב' (חדר

החכמה ה ') דרך השקר. ואל האמת אל ענין שבכל הדרכים  שתי  שתארו השני, בכלל גם 

בתואר  החכמה הנפש  שמתוארת כמו לך אגיד ועוד השקר. אל הּסכלות ודרך האמת . אל

ו טוב " כןטובה "" בעצם , הגמורה הטובה שהיא בעבור החכמה אל מונחים תוארים  שהן  "

" בתואר גדולה ובינה שכל כח  בה בהיות  החכמה מן הנלוזה הנפש בעבור "יפה תארו .

מראה. ויפה תאר יפה בהיותו הגוף נוי כמו לאדם , ויפוי תפארת הם  והבינה השכל שגודל

ו "אעפ  ובליעל, רע  איש הוא  שלפעמים  מקוםי מכל הנפש. וספחת בהרת תעמוד יפיו תחת

" יפה יתואר והבינה איש השכל כח  בעלת  הנפש  תתואר כן וקומתו. מראהו יופי  בעבור "

" בתאר אעפ יפה הגדולה בחכמתו"" שלמה אמר זה ועל ופתיות. סכלה שהיא יא,י  (משלי

טעם"כב) וסרת יפה אשה חזיר, באף זהב ""נזם בספר ויתבאר גנים. בעז מעין  כל "" ועל ה.

אמר ל)זה תתהלל "(לא, היא יי ' יראת אשה היופי, והבל החן הנפש"שקר את , כלומר .

ואעפ  ולתפארת. לכבוד הנפשות  כל על עלית  יודעות"היקרה, רבות  נפשות ׁשּתמצאנה ְִֶֶָָי 

חן נושאות והן בעיניהן  להתגדל ומפליגות מעשה, מלאכת  כל וחכמת הלמודיות  החכמות

" כי דע  ושרים , מלך החןבעיני וכןשקר החכמה. מן נליזתן  בעבור אמת , בדרך ואיננו "

הבל "אעפ  כי  דע אדם , מבני  ויפיפית הגדולים , והבינה השכל בעלת  רבות  נפשות  שיש י 

נוסדים שאינן  בעבור ימעטו ומהבל להועיל, ולא לעזר לא  אינן שבהן והבינה והשכל היופי .

" ואולם החכמה. ה'על יראת ונוהגת"אשה חכמה ולמדה ה' את  היראה הנפש  כלומר ,

הנביא  שאמר וכמו תתהלל. היא  ובמישרים  כב-כג )בצדק ט, בחכמתו "(ירמיה חכם  יתהלל אל

וצדקה  משפט  חסד עושה יי' אני כי  אותי וידוע  השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי וגו'

יי' נאום חפצתי  באלה כי המליצות"בארץ איך ותראה עשר, השנים  בחדר יתבאר ויפה .

דבריו וחתם  והכבוד. התהלה יאות  החיל, אשת  ,לבד ל ולכן  לזו. זו לא)דומות לא, (משלי ְֵַָ

מעשיה " בשערים ויהללוה ידיה מפרי לה וחכמתה."תנו מעשיה כשרון  פרי  תאכל כלומר .

י)כדרך ג , יאכלו "(ישעיה מעלליהם  פרי  כי טוב כי צדיק בשני"אמרּו הגדול השכר וזהו . ְִ

החכמות . לנפשות  הגנוז העולמים

Ì‚" כי טוב, לשם מעשיה תזכה בשערים  כמו "יהללוה הטוב. השם  מן  יקר דבר ואין  .

יג )ששנינו דמשנה  ד, וכתר "(אבות  מלכות . וכתר כהונה כתר תורה, כתר הן , כתרים  שלשה

גביהן על עולה טוב אבות ."שם למסכת בפירוש  ופרשנוה ג '396. הנה בקצרה. ארמוז ופה

בשערים הדנים והשרים השופטים  שלטון הא ', בישראל. שיש  שלטנות  מיני  ג' הן הכתרים

שלטון הב', תורה. כתר וזהו ומשפטיה. התורה חקי לקיים העם ומכריחים  התורה פי ֵֻעל

המלך  שלטון הג ', ישראל. על לכפר הקרבנות  ולהקריב לשרת  לעמוד ה' במקדש הכהנים

שנמסרו  המלוכה חקי  כפי ולשפוט הזדון, פרצת בעת לגדור ההחלטי  היכולת  בידו ֵֻשנמסר

הראשון  בבית שבארנו וכמו ז')למלכים . חלון ז ' ואעפ (חדר ומועילים". הכרחיים ששלשתן י 

על  מעבֹור יראים  העם כי  ורעדה. פחד פועלים  כולם  הנה הטובה, הדרך אל האדם ֲֵַלישר

.396312-315 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 
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להביא  מוכרחים הן  קרבנותיהם להביא וכן  התורה. כפי דין בית  עונשי  מפני התורה ֵֻחקי 

אהבה  מעוררים  אינן אבל יזידו. שלא העם על המלך ואימת פחד וכן  התורה. משפט  כפי

העבירות . מן  ולהזהר המצוֹות ולעשות לבחור מעצמן  שיתעוררו עד ההמון , בלב אל ויראת

תועי ילמדו אז ומהללם, כבודם  ההמון  ובראות וכשרון , בצדק מעשה אנשי מפעלֹות  ְִָואולם 

כי וידעו בינה א)רוח  קיב, מאד "(תהלים  חפץ במצותיו יי ' את  ירא  איש ההולכים"אשרי כי .

אליהן , להדמ ֹות  לבם אל ויתנו מעשיו, בשערים  ויהללו ועוז. כבוד ינחלו טובה ְִָבדרך

שאר  על בפעולתו עולה טוב שם  כתר ולכן מצותיו. וללמוד ה' את  ליראה הן  גם ויחשובו

" באמרו שלמה חתם כן ועל מעשיה הכתרים. בשערים  איך "ויהללוה והשכל זאת ! בינה .

פרשנום כן ובעבור שהנחנו. הכללים  יושר על כולם מורים  זו שבפרשה העמוקות המליצות 

דעתנו. קוצר כפי 

יח  חלון 

„ÂÚ" של לשון בהם שנזכר כתובים  איזו משלי בספר אוכל "חכמה כתובים לא אבל .

צריכין שהן  והוא הרביעי. החדר בתחלת שכתבנו מטעם  ברחבה. זה בחדר לבארם 

" בספר  שיתבארו  ולהצעות גניםלהקדמות הן:"מעין ואלו בקצרה פה עליהן  ארמוז ולכן .

ÈÏ˘Ó)(ו נקל "יד, לנבון  ודעת  ואין , חכמה לץ ""בקש פירוש  משפט "חכמה . צדק מנהגי ,

הי הכלל וכדברי פסוק"ומישרים. בארנו ולעיל טז)ב. יז, כסיל "(משלי ביד מחיר זה למה

אין ולב חכמה וה "לקנות  ה לץ ". מן רע ואמר "ל כסי"" חכמה. לקנות אמר הכסיל אצל ולכן  .

אמר  לא הלץ ואצל ולעשותה. לשמרה לב לו שאין בעבור נפשיי קנין לקנותה לו אפשר שאי

""לקנות" אלא  חכמה . לץ ואולם"בקש  מתלוצץ. שהוא  לפי  ואין, החכמה לאסוף שמבקש  .

" בספר ויתבאר נקל. דעת  אפילו גניםלנבון "מעין  של לשונות על בדברינו ותבונה " ."בינה

ÈÏ˘Ó)( לג ּתודע"יד, כסילים ובקרב חכמה, תנוח  נבון  ""בלב פירוש  ציורי"חכמה . , ִֵַָ

הי הכלל וכדברי ומישרים . משפט  צדק ""החכמה, ומלת אחר תנוח ב. המנוחה על נופל "

הוא  הטלטול וזה הראשון. לבית  מפתיחתנו התשיעית בכונה שבארנו וכמו הטלטול.

ויתבאר  מאוד. גדולה הנבון  מעלת כי  מנוח. החכמה מצאה הנבון  ובלב הנפש, מדת טלטול

הנ  ""בספר  של  לשונות בתוך ותבונה ל :"בינה

ÈÏ˘Ó)(כד ארץ "יז, בקצה כסיל ועיני  חכמה, מבין פני ""את פירוש ציורי"חכמה . ,

הי הכלל וכדברי  ומישרים. משפט צדק ""החכמה, ומלת  כמופניב. הנפש . פני  על (שמות"

יז) פניכם"כ, על יראתו תהיה למעלה"ובעבור ובארנוהו ח'). חלון ד' כט,בפסוק(חדר (משלי

כסיל "יא) יוציא רוחו ""כל ותאר הנ מבין. בספר יתבאר לענין"" בבינתו המשתמש כי  ל.

ג  ויתבאר  נפשו. פני נכח עת כל החכמה ציורי  תהיינה שם:"החכמה, כ 

ÈÏ˘Ó)( יג לב "י, חסר לגו ושבט  חכמה, תמצא נבון ""בשפתי  פירוש דברי"חכמה . ,

הי הכלל וכדברי  ומישרים. משפט  צדק תמצא "חכמה, גדולה, הנבון  מעלת  בהיות  כי ב.
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וכדרך שפתיו. על כג )החכמה טז, לקח "(שם  יוסף שפתיו ומתגבר "ועל נובע כמעין  הוא כי  ,ְַָ

שם: יתבאר  זה פסוק וגם תמיד.

ÈÏ˘Ó)(טו אמו "כט, מביש  משלח  ונער חכמה, יתן ותוכחת  ""שבט  פירוש ,"חכמה . ֻ

הי הכלל וכדברי  בצדק. שינהג  החכמה ובדרך"דרכי  א)ב. יג, אב "(משלי מוסר חכם  ."בן 

למעלה א')ובארנוהו חלון הכלל (שם וכדברי  האדם. לב יצר לטבע  סותרות  החכמה דרכי כי  .

זה  פסוק וגם ויחכם. חכמה יקבל ידיהן  ועל לנער. צריכין ותוכחת  מוסר שבט  ולכן  הכ'.

הנ  בספר  ""יתבאר שרש על בדברנו "יסר ל שרש ועל :"יכח "

ÈÏ˘Ó)( לג ענוה "טו, כבוד ולפני חכמה, מוסר יי' ""יראת פירוש  האדם"חכמה . שקיבל ,

הי הכלל וכדברי  החכמה. כפי במנהגיו וינהג היראה "חכמה כי רבות  פעמים בארנו וכבר ב.

לחכמה ג )יסוד ו (אבות , חכמה ". אין  יראה אין  האדם"אם ללב אפשר שאי בעבור .

ע זולתי עּולּה תחת  צוארו ולהביא בחכמה לנהוג ""שיתעורר ולכן היראה. מוסר י  ה' יראת ָ

""חכמה  ומלת הכבוד. לפני מוסד אבן והענוה החכמה, אל הנפש  ּתוסר ידיה שעל "כבוד . ִֵָ

הנ  בספר זה בפסוק אכתוב יקר וענין הקודש . הרוח  ""על של לשונות על בדברנו מוסר ל

בעז ותוכחה  ה:""

ÈÏ˘Ó)(יט בתבונה "ג , שמים כונן ארץ יסד בחכמה ""יי' פירוש  דרכי"בחכמה . כפי  .

הי הכלל וכדברי  ומישרים. ומשפט  צדק העליונה והי"חכמתו ענין"ג על רמזנו וכבר ד.

למעלה א')זה חלון ח' פסוק(חדר ו)בפירוש יא, כפלים"(איוב כי  חכמה תעלומות  לך ויגד

בחדר "לתושיה  זה פסוק יתבאר ועוד החכמה. משפט כפי הוכן  שנברא  מה שכל .

" בספר יתבארו הדברים ועקרי  גניםהעשירי . בעז מעין  """ של לשונות על בדברנו בינה ה

:"ותבונה 

ÈÏ˘Ó)( כג תבונה "י, לאיש  וחכמה זמה, עשות לכסיל ""כשחוק פירוש לעשותוחכמה . "

הי הכלל וכדברי  ומישרים . משפט וצדק חכמה, שבארנו "מנהגי מה על נשען זה וענין ב.

ה ')למעלה חלון ג' עקיבא(חדר ר' משנת ג )בפירוש  "(אבות, מרגיליןשאמר ראש וקלות  שחוק

לערוה  האדם ""את  שנה ישמעאל ור' לראש. קל תימא"הוי בן שנה וכן  ה ). קל "(אבות, הוי 

שבשמים אביך רצון  לעשות  וכו' הן"כנשר לטוב הן המחשבות , והרגל קלות כפי  והכל .

" ומלת  "זמה לרע. מלת  וכן ו' בחלון  למעלה עליה רמזנו שכמו "מזמה " תבין שם ומדברנו .

הנ  בספר יתבאר ועוד החכמה. מזמת תבונה לאיש  נקל כן זמה, עשות לכסיל ל "שנקל

" לשונות על ותבונה בדברנו :"בינה

בכ ‰�‰ הנמצאים חכמה של לשונות  כל הללו בחדרים ופירשנום"כללנו הקדש. ספרי  ד

אמת מבקשי לכל ונגלה הזה. הבית  בתחלת  שהצגנו הכללים פי ועל יסודותינו כפי  כולם

עם ומסכימים האדם, דעת בשקול ונטועים עד, מהררי חצובים שהקדמנו הכללים ַכי

האחד  הראש אל ראשיהן , על תמים  יהיו יחדיו הנביאים. ביד הכתובות  הקדושות  המליצות 
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כי בדברינו מסתכל לכל והתבאר חברתה. אל אשה המליצות  משולבות אל, בית  ֵהעולה

" שרש  לעשות .חכםנתפרש נכון  וכן אחד, טעם  ועל אחד דרך על נכתב שהוא  מקום  בכל "

כולם כשיורו עצמן , הכתובים מעדות  הפירושים  מן  פירוש  אמתת על גדול יותר מופת ואין

הכבד, בבנין שהן הגזרות  זולתי  בארנו, שלא אחד  פסוק גם נשאר לא  והנה אמתתו. 397על

הנוסף  שנראין398והכבד פסוקים חמשה ועוד עשר. השלשה בחדר ויתבארו התפעל ובבנין 

של  לשונות  כל ואולם עשר. האחד בחדר הם גם  ויתבארו שהנחנו, הכללים  את  כסותרים 

בחדר חכמה " כולם יתבארו מעשה, מלאכת כל וחכמת  למודיות  חכמת  על המונחים  "

" של לשונות כל וכן עשר. ה חכמה השנים  על ומורים  בכנוייהן הנכתבים  חכמים""

""בעיניהם תאר אכן עשר. השנים  בחדר המה גם  יתבארו בעיניו , כל חכם ופירוש "

כונתינו. נשלמה זה ועם הששי . בחדר הראשון  בבית  בארנום  כבר בהן , שנזכר הכתובים

כח : ליעף נותן  בעזרת 

0

העשירי  החדר

˙Â�ÂÏÁ ÌÈ¯˘Ú Â·Â

.˙È·‰ ˘‡¯·˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÔÎÂ˙ ÏÚ ÔÚ˘� ‰�È�Ú .ÈÏ˘Ó ¯ÙÒ·˘ ˙È˘ÈÏ˘ ‰˘¯Ù ˘¯ÙÈ

" ˙˘¯Ù ‰¯ˆ˜· ˘¯ÙÈ .˙Â˜ÂÓÚÂ ˙Â¯˜È ‰È˙ÂˆÈÏÓ‡ˆÓ˙ ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â·ÂÈ‡ ¯ÙÒ·˘ "

יב) :(כח,

א  חלון

ÚÂ„Èע שלמה המלך הכתוב"כי עליו שהעיד כמו במנהגיו. אדם מכל חכם  היה א "(מל ה

יא) אדם"ה , מכל למעלה ויחכם ובארנוהו וגו' ב')" חלון ה ' החכמות ,(חדר בכל בקי היה גם .

ואמר  הכתוב העיד זה על וגם  להפלא. עד מעשה מלאכת  ובכל ומדיניות  למודיות  טבעיות 

י) מצרים"(ה, חכמת ומכל קדם  בני  כל מחכמת שלמה חכמת למעלה ותרב בארנו זה וגם  "

שאמר(שם) וכמו הפלא  צד על ומשכיל מבין רוח בו היה זה כל מלבד ט)"(מל . ה , ורוחב "א

הים שפת על אשר כחול שבארנולב ומו ז')" חלון ב' ביכולת(חדר שאין מה כרגע  מבין  והיה .

נחה  זה על נוסף השנים . מן  בכמה חקירותיהם  ברוב להבין  מלכותם  בכל העולם  חכמי כל

ב  השם  רוח כל "עליו על שהתעלה ולפי לשונו. על היתה ומלתו פעמים, אליו ונראה ה,

ושבינת ולחוקרים, ולמשכילים ולנבונים לחכמים  אב שהוא  כולם  לו והודו עולם , חכמי

ב  השם בו בחר לכן  מפניו, תסתתר הנבונים  ומה "כל החכמה סוד אדם  לבני יגלה שהוא ה

ִֵפעל 397.

הפעיל 398.
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ושכלו  האדם  בינת בכח  ושאין  האדם, מבינת  ונשגבת עליונה החכמה כי  יודיעם  הוא היא.

ב  השם שחקק החכמה דרכי  הדעת במופתי להבין  בכחו אין  גם חכמה, חקי לבני"לחוקק ה ֵֻ

העליונה, ההנהגה בסוד הדברים  עקרי להבין בכחו אין וכן ודבר. דבר בכל ינהגו איך האדם ,

יצורי בכל ממלכת גברת החכמה כי  ילמדם גם  בחכמה. כולם שנוסדו וארץ שמים  ובמתכנת 

ב  חכמים"השם  מפי  וילמדנה אזן שיקשיב החכמה בעבור הוא האדם  לידת ושעיקר ה,

כיוצא  כל וכן  החכמה, כפי  מנהגיו בכל להתנהג  עצמו ושירגיל בלבו, ושישמרנה וסופרים

היא  רבה כי  החכמה תפארת תבל חכמי כל ידעו למען למעלה. שבארנו רבים  ענינים בזה

הגדולה  בתבונתו שלמה המלך אם יאמרו כי יתברך. הכל ליוצר זולתי נודעת  ושאיננה

ב  השם  חקי  על לבב בתום  נשען ושהוא  מה, עד יודע  שאיננו הודה לבבו וכמו "וברוחב ה, ֵֻ

קהלת בספר טז-יח)שאמר אשר "(א, כל על חכמה והוספתי הגדלתי הנה וגו' אני דברתי

חכמה היה ברוב כי  רוח. רעיון הוא  זה שגם  ידעתי  וגו', חכמה לדעת לבי ואתנה וגו' לפני

כעס  למעלהרוב שבארנו וכמו וגו' ב')" חלון ז' אמר (חדר העליונה ההנהגה סוד ובענין  .

טז -יז) ח, כי"(קהלת  האלהים מעשי  כל את  וראיתי  וגו' חכמה לדעת לבי את  נתתי  כאשר

למצוא  יוכל לא לדעת החכם  יאמר אם  וגם וגו' למצוא האדם  יוכל בארנו "לא זה וגם  .

ח') חלון ממעלת(שם  מאד למטה שמעלתם ונבוניהם חכמיהם  עולם  באי שאר יאמרו מה .

הכל  טוב, ושכל חן מלאות נפלאות  מליצות הקדש ברוח לכתוב הרּבה כן  ועל ְִָשלמה?

מלמדת היא  משלי, בספר גדולה פרשה יסד ועוד בה. ילכו אשר הדרך אדם בני את להורות

על  נאמן מופת כמו שהיא  ולפי סופה. ועד מראשה אחד וענינה הדברים , סוד אדם  לבני 

ולפרשה  ספר על אותה לכתוב אמרתי מאד, עמוקות  ומליצותיה זה, בענין שדברנו מה ַכל

החלי . וזה דעת . לאדם החונן  בעזרת  ידי תשיג וכאשר לבבי  עם  כאשר

ÈÏ˘Ó)(א לבך "ג, יצור ומצותי תשכח אל תורתי  בפרשיות"בני , שהודיע אחר פירוש  .

לחכמה, אזן המקשיבים הצדיקים  ושכר חכמה, בוזי והאוילים  הכסילים  פרעון  ראשונות 

ושתגן חכמי -לב, ויהיו חכמה לרוח יזכו שבאחריתם וכמטמונים , ככסף אותה ומבקשים 

במקומות שבארנו וכמו תהפוכות, מדבר ומאיש  זרה מאש ותצילם החכמה מזמת  עליהם

אל  תורתי נא  לי, יצרתיך אתה בני  ואמר, דבריו. לפרש  עתה החל התשיעי , מחדר שונים 

ה  והנה לבך. יצור ומצותי לאדם ,תורות"תשכח, מעשה בהן שאין הענינים  כל כוללים  "

שילמדם וההלכות  הדינים וכן וכיוצא . תורה ומתן בראשית מעשה היקרים  הספורים  כמו

ריבות ומשפטי המלכים  ומשפט  הכהנים תורת  כמו המעשה. משפט בהם לו שאין האדם 

שאעפ  להצלחה.(שאיננו)י"וכיוצא. עוזר התלמוד הנה שופט, או מלך כהן, הלומד] [שאין

שאמר יא)וכמו ב, תנצרכה "(שם תבונה עליך תשמור שאין"מזמה ענינים על שמדבר ולפי  .

" לבד אמר הלב, יצר על אלה בעבור להתגבר צריך ואינו מעשה תשכח בהן  הדברים"אל כי  .

יזכרם בעיניו, והנפלאים  היקרים  הדברים אבל מהר, ישכחם האדם  בעיני  הערך קלי שהן 

ונפלאים יקרים התורה דברי יהיו כך שכל וצוה השומר. בכח  רושם שעושים לפי תמיד

וכדרך ישכחם. שלא עד חפציו מכל יותר קכט)בעיניו קיט, כן"(תהלים על עדותיך פלאות
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נפשי ששנינו"נצרתם  וכמו ח). משנה  ג  מיתה."(אבות, חייב ממשנתו אחד דבר השוכח  כל

ת משנתו? עליו תקפה אפילו ויסירם"יכול שישב עד מתחייב אינו הא מלבבך'. יסורו 'ופן ל

אבות"מלבו  למסכת ובפירושנו עוד 399. ואמר באתי . המליצות לפרש  ופה פרשנוה.

לבך " יצור ""ומצותי  ומלת שבנפש .לב . הממשלה כח על שהוא  רבות  פעמים בארנוהו "

המצוֹות כפי  שיפעלו כחותיו כל על ולגזור בלבו, המצוֹות  לנצור חייב שהאדם  הזכירו ולכן

המצוֹות: על מעבֹור ושיזהרו ֲֵהללו.

ÈÏ˘Ó)(ב לך "ג , יוסיפו ושלום  חיים  ושנות ימים  ארך שיש"כי  תחשוב אל פירוש , .

יצר-הלב  מלחמת בעבור וביותר צער, חיי  והגורם ימים המקצר דבר ובמצותיו בתורותיו

הימים כל לבבך וירגז שנותיך יאבדו כן ידי  שעל ותאמר עליו; להתגבר צריך שאתה הקשה

כמו  חיים. ושנות ימים ארך לך יוסיפו והמצוֹות התורות  הוא . נהפוך כי  חי. אתה אשר

בתורה מז)שכתוב לב, תאריכו "(דברים הזה ובדבר חייכם  הוא  כי  מכם  הוא  רק דבר לא כי 

שאמרו"ימים וכמו הבא . לעולם גם  הזה בעולם  הוא  ימים וארך טז). ח, יאריכון"(שם  ולמען

ב)."ימיך  לט, ארוך "(קידושין שכולו ""לעולם  חיים. וקורתושנות טובים  חיים  של שנים הם "

ושמחה א)רוח  עא, "(יומא ומליצת "אורך . כי שנים . על לא ימים על נופל בלשוןימים" "

כמו הזמנים. על נ )עברי  כה, שכיר "(ויקרא כא)."כימי יא, הארץ "(דברים על השמים  ."כימי

ב  השם  שיחיינו והבטיח קצר. זמן  ויש ארוך, זמן  מליצה "ויש  יפול ולא ארוכים. זמנים  ה

" על ""שניםזו מלת כי הגל שנה . להקיף השמש  שוב על מהלכּה." בה שכלתה מנקודה ְֲַָגל

שס  שווים השנים  אבל "וכל השנים . על וקוצר אורך לומר יתכן ולא שעות. ואיזו יום ה

מולידה  השנה, המחברת השמש תקופת כי  חיים , שנות שנותיו כל שתהיינה הבטיח ֹו

חכמת לבעלי כידוע  עתים. ושנוי  וחורף, קיץ וחום , קור לגוי ֹות, תחלואים ְִַבתקופותיה

כה )הטבע  י, וכן כב; ח, בראשית  על ספורנו וכענין (עיין ו). קא, יככה "(תהלים לא  השמש  "יומם

ב  השם  ובהשגחת  ""וגו'. ומלת ובשמחה. בטובה ויחיו אלה, מכל ינצלו יראיו על "שלוםה ְֵָ

ז  שאמרו וכמו אליה. האדם  שיגיע  האחרונה ההצלחה עוקצין)ל"כולל מסכת  מצא "(סוף לא

השלום"הקב  אלא ברכה מחזיק כלי  כמו"ה בשלום חותמים  הברכות כל ולכן ו,. (במדבר

שלום"כו) לך עם"וישם נלחם אתה אשר במלחמה צער חיי חייך שיהיו אמרת  כי ותחת  .

לעצת ותשמע  לבבך שרירות אחרי תלך אם  כי בשלום . שתהיה מבטיחך הנני הקשה, ְְִיצר

אחר, דרך על מתנשא אחד כל בטבעיהן , המתנשאות  הכחות  כי דוי . לבך היום כל יצרך,

ז) קכ, למלחמה "(תהלים  שאין"והמה לפי לבך, נהמת  תשקוט  לא  כתאותיך תעשה אם גם  .

וע השמיני . הכלל וכדברי בטבעיהן, האדם  נפש לכחות  ובצער "גבול פנימי בעמל תהיה כן  י 

אעפ  מצותיו ותשמור ה' את  תירא  ואם יצרך,"מתמיד. על להתגבר עליך יכבד שבראשיתך י

הכ  הכלל וכדברי  ממרומים. ויעזרך בעדך ה' יגמור שלך, את כשתעשה כל "הנה וּיׁשמע ּו ְְִָז,

" מעלת  וזהו בנפשך. והשקט שלום  יהיה ואז החכמה לעצת  הפנימיות הלב הכחות "חכם

.399202-204 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 
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" ואמר בחכמה. לך השמח  ארחות"יוסיפו כפי ידועות  מצות על נצטוו העמים כל שגם  לפי .

בבית שבארנו וכמו הדעת  בשקול נטועות והן נח , בני  מצות  שבע  הם ואלה החכמה,

ו')הראשון  חלון ח' וכמו (חדר אתם. שכרם  הנה ה', ביראת  הללו המצוֹות ישמרו ואם  .

יג )שאמרו פרק תוספתא, הבא "(סנהדרין, לעולם  חלק להם  יש  העולם  אומות אבל "חסידי  .

דעת משקול כולם  הנפלאים  ישראל, בהן שנצטוו ותורותיו ה' מצות  ששומר למי  ידמו לא 

הטבע מן למעלה [היא] משכורתם והשומרים , הנהוג. הטבע  מארחות  ונשגבים האדם 

" אמר  ולכן שם. שבארנו וכמו ופלא. לך הפלא :"יוסיפו

ג  חלון

ÈÏ˘Ó)( ג לבך "ג , לוח על כתבם  גרגרותיך, על קשרם  יעזבוך, אל ואמת פירוש ,"חסד .

על  הזהיר וכן  והמזימה; ההתבוננות  וזהו במחשבתו, שיזכרנה התורה על שהזהיר אחר

" אמר החכמה, מעשה שהן  המצוֹות יעזבוך שמירת אל ואמת  התוארים"חסד שני  והן  .

" העליונה. התורה בהן כמוחסד שמתוארת כו)" לא, לשונה "(שם  על חסד ""ותורת ,"ואמת.

ו)כמו ב, בפיהו "(מלאכי היתה אמת החכמה "תורת שדרכי השני  בכלל בארנו וכבר .

" למעלה"אמתמתוארים פרשנו וכן י . חלון י', "ז)"(חדר כי חסד . חסידותתורת  מדת  הן "

כוללת והתורה וממליצותיה. החכמה מדרכי  האדם בינת שתשיגם הנפלאים והדרכים 

הראשון בבית שבארנו וכמו והבינה. ח')החכמה חלון ז' יעשה (חדר בצדקתו שהאדם וכמו .

חסידות במידות  הדין משורת לפנים  ויעשה אמת , שהן החכמה דרכי יקיים  כי  ואמת, חסד

שבארנו וכדוגמא  בינתו דרכי ח')כפי  חלון ז ' ואמת ,(חדר חסד יעשה בצדקתו שהאדם  וכמו .

דרכי כפי  חסידות במידות הדין  משורת  לפנים ויעשה אמת, שהן  החכמה דרכי  יקיים כי

שבארנו וכדוגמא  ט בינתו. חלון ז' כה )בפירושז)"(חדר ז, לדעת"(קהלת  ולבי אני וגו'.סבותי "

ב  השם  נוהג  כן  חסד. שנאמר"וזהו רחמיו מדות בתוך נזכרים  והם הללו. במדות  (שמותה

ו) ואמת"לד, חסד ורב וגו' יי' שהיא "יי ' החכמה במדת עולמו נוהג הוא ברוך השם  כי .

מי במדה. מדה והכל הדין. משורת לפנים  עמהם ומיטיב בריותיו עם  מתחסד גם אמת.

ב  השם  נוהג לעומתו ואמת, בחסד ג "שנוהג עמו האלוהי"ה המשורר ולכן  ואמת. בחסד כ

כמו אלה, שני  על בקש תפלותיו יב)בכל מ, יצרוני"(תהלים תמיד ואמיתך קלח,(ש ."חסדך ם 

אמתך "ב) ועל חסדך על שמך את י),"ואודה כה, לנוצרי"(שם  ואמת , חסד יי ' ארחות כל

ועדותיו  טו),"בריתו פט, פניך "(שם יקדמו ואמת  פה "חסד הבטיח  זה ועל להן. וכדומה .

יעזבוך " אל ואמת ב "חסד השם  ימשיך כי כדרך". ממרומים . חסד של חוט עליך לו,ה (שם 

ליודעיך "יא) חסדך וכדרך"משוך אור, עליך יאיר וכן לב "(שם). לישרי  בהיות"וצדקתך והנה .

עליו  יקל אז בינה, ורוח חכמה רוח שהוא האדם , בלב נוצצים  הללו המאורות  שתי אור

בארנו  וכבר החכמה. ארחות  כפי הנפשיות כחותיו ולהמשיל בלב, ולשמרה החכמה לאסוף

להאסף  צריכה והיא ובינתו, שכלו באמצעות לאדם  החכמה תודע  שלא  התשיעי, ִַָבכלל

מפי תמיד שילמדנה התלמוד באמצעות וזה בנפש. הנטועה החכמה כח אל לנפש מחוץ

וע החכמה, ומספרי בנפש ."חכמים תתחזק התלמוד רוב י
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˙ÏÓÂ" גרגרותיך" אמר זה ועל קול. המוציאה הקנה על גרגרותיך " על וזה "קשרם .

להיות התכשיט  וצריך עצמו הגוף מן חלק שאינו הגוף, שעל לתכשיט החכמה המשיל משל.

לא  כי הנפש , מן  חלק איננה החכמה וכן  ימוט . הפתילים  ולולי  בפתילים , הגוף על נקשר

ע להקשר "תודע  צריכה ולכן הלב יצר טבע  סותרות חקֹותיה גם  הנפשיות. הכחות  אחת  י  ִַָֻ

מליצת בארנו וכבר ומעשה. שמירה לידי המביא  התלמוד בפתילי הוא  וההקשר הנפש. עם 

לב " הראשון לוח בבית  ט')" חלון ה' לוחות(חדר שתי  כדמות  הלב לוחות שתי  כי  ואמרנו .

שאמר כמו לאבן . נמשל הקשה הלב ויצר כו)אבן . לו , האבן"(יחזקאל לב את והסירותי 

קשה "מבשרכם כן  הקשה, האבן  בתוך ּפּתּוחים  לחקוק שקשה שכמו מאד. נפלא  והדמוי .ִִ

ע ואולם הלב. טבע נגד שהן  לפי הלב, לוח  על החכמה מכתב וההרגל "לכתוב התלמוד רוב י

הכ  הכלל וכדברי  האלוהי, העזר אליו ילוה כי גדול רושם בו שאמרו"יעשה וכמו (אבותז. ִֶָ

ב) פסקא ו פרק נתן, רושם ,דר' בו שעשו החלמיש  צור על נוטפים מים  כשראה עקיבא . ר' על

" אמר זה ועל בלבו. רושם  התורה שתעשה בעצמו וחומר קל לבך ודן לוח על ."כתבם 

שתכתבנה  עד לבבך. יצר על מהתגבר תרף ולא  ולילה, יומם בה מהגות  תמוש אל כלומר

הלוחות: על חרות  אלהים מכתב כמו ותהיה לבך. לוח ָעל

ÈÏ˘Ó)(ד ואדם"ג, אלהים בעיני טוב ושכל חן  ותהיה "ומצא  כן תעשה אם  פירוש, .

תנחל  גם ממרומים , עוז ותנחל האלוהי, העזר אליך ילוה הנה לבך לוח  על כתובה ִֶָהחכמה

למעלה וכמבואר כח. ו')אומץ חלון ד' וכבר (חדר ואדם . אלהים  בעיני טוב ושכל חן ותמצא  .

למעלה י בארנו חלון ט' פסוקז)"(חדר ל)פירוש לא, יראת"(משלי אשה היופי, והבל החן  שקר

תתהלל  היא  מלאכת"יי' כל וחכמת למודיות חכמות שלמדו רבות  נפשות  כי  ואמרנו .

החן שקר הנה החכמה, מן  נלוזים  בהיותם אבל ושרים . מלך בעיני חן נושאות והן  מעשה,

הגדולים , והבינה השכל בעלות  בטבעיהן  רבות נפשות  יש  וכן  אמת . בדרך שאיננו בעבור

למאומה. נחשב ובינתם  שכלם  אין  החכמה מן נלוזין שהן  בעבור אבל להן. ויופי  נוי  שהן 

אשר  וכל העולם , בעניני  תחבולות ולהמציא הכסילים  שירי  להבין ענינם כל כי  הם הבל

תקשרם אם אמר זה ועל ה'. ויראת  בחכמה הנפש תתהלל ומלבד הוא. הבל השמש תחת

וצדקתך, חכמתך בעבור ממרומים  האלוהי  לעזר ותזכה לבך לוח על ותכתבם גרגרותיך על

וימלא  חן בעיניו תמצא  דבר, ממנו ותבקש  לאלהיך תתפלל כאשר בחכמתך חן תמצא הנה

כדרך משאלותיך. יג )כל לג , בעיניך "(שמות  חן  מצאתי  נא  אם ב ועתה השם  וענהו וגו'. ה ""

יז) בעיני"(לג , חן מצאת כי אעשה דברת  אשר הזה הדבר את  דבר "גם תבקש כאשר וכן .

כשתדבר  וכן כרצונך. מהם  אחד כל ויעשה דבריך ישמעו אדם מבני  מאחד או ושרים  ממלך

כדרך  שומעיהם. כל בעיני  ולחסד לחן  דבריך תהיינה והדעת, החכמה בעניני פיך דברי

יב) י, חן"(קהלת חכם  פי  למעלהדברי ובארנוהו ג ')" חלון ג' וכן (חדר יד). טז, ואיש"(משלי

יכפרנה  ג "חכם ובארנוהו ה ')כ". חלון ג' בשכלך (חדר תשכיל כאשר טוב שכל תמצא  וכן .

ייטיבו  החכמה, מוסדות על נוסדים  שהן  בעבור הנה המצאות. ותמציא  הרכבות ותרכיב

כדרך עליהן. שכר ותקבל האלהים  יג )בעיני  ט, באמתך "(דניאל כב)"(דהי ."ולהשכיל ל, ב

ליי'" טוב שכל המשכילים הלוים  כל לב על יחזקיהו לבית"וידבר בפתיחתנו זה על ורמזנו .
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" בספר עוד ויתבאר גניםהראשון, בעז מעין  כי"" אדם. בני  בעיני טוב שכל תמצא וכן ה.

" אמר זה כל ונגד אתה. שכל איש  כי  כולם  וידעו בעיניהם , והמצאותיך דברים בעינייפלאו

ואדם מחכמה "אלהים הנלוזה הנפש ובין ומכבוד, מחכמה היקרה הנפש  בין  להבדיל .

הגדולים , והבינה השכל בעלת  שהיא או מעשה. ומלאכת הלמודיות  החכמות ויודעת

אינן"שאעפ  אבל מהן , הנהנין אדם בני  מקצת בעיני  אלא  זה אין  חן , מוצאים שהם  י

בעבור  אדם  בעיני יפין  נראין  וכן ומוסר. חכמה בוזי שהן בעבור האלהים בעיני חן  מוצאין

יתוארו  שלא עד טובים ולא  האלהים , בעיני  יפין אינן אבל שכלם, וחדּות  ַמהירות

יתבאר  גם  רבות , פעמים שבארנו וכמו והבינה. השכל בתארי ותחבולותיהם המצאותיהם 

" תקרא ׂשכלה וכן ואדם. אלהים בעיני  חן  תמצא  החכמה והנפש הסמוך. טוב בחלון  שכל ְֲִַָָָ

ואדם אלהים ."בעיני

ד  חלון

ÈÏ˘Ó)" ה) תשעןג, אל בינתך ואל לבך בכל יי ' אל שכר "בטח שהודיע אחר פירוש, .

והאמת , החסד מאורות יעזבום שאל מצותיו, ושומרי  בריתו זוכרי  ה', בדרך ַההולכים 

ממרומים , הנאצל לאור ויזכו לבם. לוח  על אלהים מכתב כמו החכמה תהיה ושבאחריתם 

והזהירם האדם , בני את  להוכיח  חזר ואדם. אלהים  בעיני  טוב ושכל חן  שימצאו עד

הראשון  בבית עליהן  רמזנו המהמורות  ואלה יקומו. בל במהמורות  מנפול ו 'שישמרו (חדר

יו ה ד)"חלון כת בעיניהם"והן  ה "חכמים  וכת פניהם". נגד כי"נבונים  יט). ב, באיה "(משלי כל

חיים ארחות  ישיגו ולא  ישובון יצרם .לא מתגבורת החוטאים הנלוזים  לשאר דומים  ואינן "

נגד  רמה ביד המתקוממים  הנזכרות  הרעות  הכתות  שתי  כן ולא  מפשעיהם , יתנחמו הם  כי

ב  השם נא ]"חקי  [תהלים  התשובה במזמור שפרשנו וכמו לעולם. שבים  ואינם  ותורותיו ה ֵֻ

ז') חלון ח' כזה.(בחדר גדול להׁשחת המביאות  ממחשבות במאוד להתרחק לאדם ראוי  ולכן  .ְֵֶ

הראשון  בבית  בארנו א')וכבר חלון ד' "(חדר הנטועיםלב שמלת והבינה השכל על נופל "

למעלה בארנו גם  י בנפש . חלון ט' מןא)"(חדר הנלוז הכסיל בנפש הנטועים והבינה שהשכל

אעפ  השכל "החכמה, בתארי  הקדש  בכתבי  תתוארנה לא ורחבים  גדולים בטבעיהן שהן  י

" בתאר אם כי  וכדרך"לב והבינה כו). כח, כסיל "(משלי הוא  בלבו ""בוטח ומלת  נופל בוטח . "

דוגמא  ועל הדבר. אותו על וערעור ספק לו ואין  הדברים מן דבר על כחו בכל הנשען על

על  בלבו יהרהר ולא ספק, יטיל ולא צוהו אשר ככל לעשות  ה', על להשען  האדם  צריך זו

להן . מנגד שהוא פי על ואף הדבר אותו מבינים  ובינתו שכלו שאין פי  על אף ענין. שום 

הראשון בבית  ברחבה עליה שדברנו הטובה העקשות  ח')וזהו חלון ד' אמר (חדר זה כל ונגד

לבך " בכל יי ' אל אעפ "בטח מצותיו. ושמור דבריו קבל ה', אל בהחלט  השען כלומר שהן". י

האלהיים הענינים המסכל עם שמדבר ולפי  ובינתך. שכלך ודרכי  לבך יצר דרכי סותרות

" בתאר תארם  ישרה. בינתו ותורותיו.לב ואין  אלהים לחקי בטבעיהן מנגדים  שהן  להורות  "ֵֻ

""ואעפ  שם  כי ודע ה'. דרכי ישרים כי  וידע  ה' על בכולם יבטח  אצל בינה כ בכנוי כשנזכר "

כמו בינה. שאיננו להיפך, יורה ד)האדם כג, חדל "(משלי בינה "מבינתך שנחשב מה כלומר ,
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וכן  כו)בעיניך. לט, נץ?"(איוב יאבר באמתהמבינתך בינה ואיננה המדומה. בינתך כלומר "

" אמר זה בכתוב וכן הענין . אותו מבין שאינו תשעןלפי  אל בינתך בינתך ואל אל כלומר "

" חושב שאתה כך המדומה. או כך זה דבר מבין ואני  גדולה, בינה בי  זה,"יש  על תשען  אל .

" אמר לא  ולכן הענין . מסכל ואתה באמת  בינה איננה תשעןכי אל הבינה ראוי"ועל כי .

" נקראת  כשהיא  הבינה, על "בינה להשען על אבל באמת . שאתה בינתך " בעיניך הנדמה "

אעפ  עליה. להשען  לך אין  שנטו "מבין , השמיםי  תקופות מבין  ואתה גדולה, בינה בך עה

כל 400וגימטריאות ישיאוך אל אדם. בני  ודברות  חידות מבין אתה בינה, חכמת דבר וכל

בטל  אלא ישר. איננו בינתך לדרך הסותר דבר ושכל כל, [על] תוכל שבינתך לחשוב אלה

וע אלהיך. ה' אל והשען בינתך, ה "דרכי  בה שנפלו במהמורה מנפול תנצל כן  נגד "י נבונים 

בעז "פניהם עוד יתבאר החמישי  ובחלון  ה:".

ÈÏ˘Ó)(ו אורחותיך "ג , יישר והוא דעהו דרכיך אשען"בכל לא  אם  תאמר אולי  פירוש , .

כפי נוהג  אני אם  כי  הדברים ? פרטי  אבין  ובמה הלב, באמונת בחכמה אנהג  איך בינתי, על

נוהג  אני  אם  אבל והשגתה. דרכה כפי ופרט פרט בכל המעשה משפט תורני  היא  ֵבינתי .

העתים התחלפות כפי  המעשה משפט יורני מי  הפקח, על הנשען  כעּור בינתי  דרך ִֵנגד

" אמר לכן  דעהו והמקבלים ? דרכיך ""בכל מלת  בין  הבדל שיש דע  אפרש . ועתה למלתדרך . "

""ארח " מלת כמודרך . סופה. ועד מראשה ההולך שבמדינה הגדול המעבר על נופל (במדבר "

כב) נלך "כא, המלך ""בדרך ומלת  הגדול,ארח . הדרך מן ההולך הקטן המעבר על נופל "

ודרך. דרך מכל מתפשטים  רבים  ארחות  והנה שבמדינה. שדה או כפר או עיר אל ומוליך

שחפץ  המקום אל ללכת  לו הצריך כפי  הארחות  אחד אל ממנו לנטות יוכל בדרך וההולך

לא  הדרך מן הסר אבל הגדולה. הדרך עד הולכות שבמדינה הארחות כל כי  שם . ָלהיות 

והוא  ילך. אן ידע  לא  שבמדינה ידוע  מחוז אל ללכת  וכשיחפץ האחרות. אל לבוא  ָיוכל

" במלת  מתוארות  הידועות  המדות כל הוא. כך והנמשל נכבד. כמודרכיםמשל יח," (שמות 

בה "כ) ילכו הדרך את  להם ט)."והודעת  כח, בדרכיו "(דברים החכמה."והלכת  מהלכֹות והן  .ֲַָ

" תאמר הרחמיםכאילו ""דרך החכמה . ""דרך הקדושה . ""דרך הנדיבות. ""דרך הכילות. ."דרך

ז  שאמרו מט)ל"וכמו פסקא עקב, פרשת  כב)על(ספרי, יא, מה "(דברים דרכיו', בכל 'ללכת

וחנון רחום  הוי  אתה אף וחנון , רחום  נקרא גדולים"המקום  שהדרכים  וכמו בזה. וכיוצא ,

העליונה  החכמה וכשתצוה הנפשות . בעלי  לכל ידועות הן המדות כן  לכל, ונודעים  וסלולים

בקדושה " התנהג  ברחמים, כמו "התנהג ואולם בנפשנו. הזה הדרך ומוצאים  יודעים  אנו .

מנהגים ומדה מדה מכל מתפשטים  כן  ודרך, דרך מכל מתפשטות  רבות ארחות  שיש

שהוא  הרחמים דרך נודע  לדוגמא ומהשגתו. האדם  מעיני  נעלמים  ורובם רבים, ופרטים

בכל  ינהג  כיצד לדעת  הרחמים, מדרך המתפשטות  הארחות יבין אם  אבל החכמה. מדרכי 

הזאת המדה תתפשט אופן באיזו שידע  עד החכמה, חקֹות  כפי ובמשקל במדה ודבר ֻדבר

הראשון בבית  שבארנו וכמו ומדה. מדה בכל וכן פלוני, נגד תתפשט  אופן  ובאיזו פלוני, נגד

מדידות400. חכמת (גיאומטריה)כלומר



ה  חלון - העשירי  565החדר

ז') חלון ג ' שדה (חדר או כפר אל ממנה לנטות  וחפץ הגדול בדרך שהולך למי  ממש  דומה .

בינה  וצריך מאד, קשה ענין באמת  והוא  חפצו. מקום  אל מוליך דרך איזו ומסכל שבמדינה,

ב  הוא כי האלוהי . העזר מבלעדי  תספיק לא היא וגם  הללו. בפרטים  להבין  מאד ה "רחבה

על  המעשה. משפט לפניו הבא דבר בכל להבין  בינתו ומישר הישר, בדרך האדם את  מוליך

משלי מספר שניה בפרשה הבטיח ט)זה ב, מעגל "(משלי כל ומישרים  משפט  צדק תבין אז ֵ

למעלה"טוב  ובארנוהו ג '). חלון ט' בצדקתו (חדר שזכה חכם-לב איש עם מדבר ושם .

" מלת  כי ודע  ממרומים . האלוהי לעזר שעל דעהו וחכמתו בלב החכמה ציור תגבורת על "

ג  נופל ""זה לשון כמו"ידיעה כ ב). א, ומוסר "(שם  חכמה יד)."לדעת חכמה "(כד, דעה כן 

הכ "לנפשך  בכלל וכמבואר במקומו, ענין כל ופרשנו בו ". שנהיתה זו למעלה שהגיע ומי ח .

ובדעת . ובתבונה בחכמה אלהים  לרוח זוכה והוא חכם-לב איש  הוא קבועה, כדעת החכמה

" הראשוןישר ומלת  בבית  בארנו ה ')" חלון ג ' ועל (חדר הבינה. דרכי  על שנופל והוכחנו

" שלמה אמר הללו דעהו היסודות  דרכיך להתגבר "בכל ה', על להשען רק לך אין  כלומר .

החכמה  ושתהיה החכמה, כפי  שתצטיירנה לבך ציורי  ולהרגיל בחכמה ושתנהג  יצרך. על

דע ממך. הנעלמות  הארחות משפט  כלומר ארחותיך, יישר הוא ואז שני. טבע כמו בלבך

ב  הוא  כל "כי ותבין ממרומים טובה רוח  עליך יאצל כי  ושכלך. בינתך יישר הפרטיםה

והבן: הגדולים. הדרכים מן  המתפשטים לארחות  ָהנמ ׁשלים 

ה חלון 

ÈÏ˘Ó)(ז מרע"ג , וסור יי ' את  ירא  בעיניך, חכם  תהי את"אל שהזהיר אחר פירוש , . ְָ

" ברשת  יפול לא  למען בינתו כח על מהשען  פניהםהאדם נגד שהכובש"הנבונים והודיע ,

ב  השם  על ונשען את"בינתו להזהיר עתה בא  טוב; מעגל כל ומישרים  צדק יבין  הוא  ה

ה  מּכת יהיה שלא בעיניהם"האדם בעבור "חכמים  החכמה מן נלוזים אינן הזאת  והכת  . ִַ

שנשחת אלא בשכלם . ונצוחים  היקשים  לעשות  יכולים אינם כי הגדולה. ובינתם  שכלם 

האדם ביד שהכח  יאמינו לא  בתאוות הש[ת]קעם  שמרוב והדמיונות, התאות מן נפשם

בטבעו  הלב שיצייר מה ושכל טובים , הדרכים שאלה להאמין  בפחת  גם ונפלו מהן , ֵלסור

יציירום ולא  עליהן וילעיגו מדמיונם , הם  רחוקים  באמת  החכמה ודרכי  בחכמה. יתואר

שירגיל  עד וליסרו לדכאו צריך ושהאדם רע הלב יצר שטבע  רוחם  על יעלה ולא  כלל, בלבם

" הם  אבל החכמה. דרך בעיניהםלצייר ודאיחכמים  וכך, כך חפץ והטבע הואיל ואומרים  "

זה  ועל עצמותיו. ומרקיב בשרו את  אוכל ינהג, בשגעון להיפך והעושה לעשות. נכון כן

" בעיניך אמר חכם  תהי  הכ "אל בכלל אמרנו וכבר חקי". עצמו על לקבל לאדם  דרך שאין ֵֻה

לקבל  שכמו יטה וגדלו, מכבודו ובוש  ה' את  הירא  כי  ה'. יראת באמצעות זולתי החכמה

אעפ  החכמה עול בדרכיו."ולסבול נפשו להרגיל האדם על וקשה הלב ליצר מנגדת  שהיא  י 

" כדרךרעומלת  הלב. ליצר תואר כא)" ח, מנעוריו "(בראשית רע האדם לב יצר שתי"כי  ויש  .

כי רע, בדרך היא האדם לכת  ותחלת השני. בכלל כמבואר חכמה, דבר בכל בלב דרכים 

דרך  שהיא הטוב בדרך ללכת ויתחיל עליו. שהורגל הדרך לעזוב וצריך עליו, הורגל מנעוריו
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" המליצה באה זה ועל יי'החכמה. את  עליו "ירא ללכת רגיל שאתה רע מדרך עתה סור .

" פה אמר שלא והסתכל ה'. יראת בעבור חכמה בדרך ולך הנה, תשעןעד אל חכמתך ."ואל ֵ

" הבינה על האמורה המליצה תשעןכדמות  אל בינתך הכנוי"ואל לסמוך שאפשר בעבור .

הל  הכלל מדברי תבין הדבר וטעם וגדולה. נאמנה חכמה על ותורה חכמה, של א."בלשונות ֶ

הרוח  בעלי חכמת המלכים . חכמת כמו ומעלתן הנפשות מצב כפי  יבדלו החכמה שדרכי 

יהיה  הסגולה מאנשי לאחד המיוחדת  נפלאה חכמה על נרמוז ואם  בהן. וכיוצא  הטובה.

פרשנו המין  ומזה אליו. הכנוי  בהסמך ו')זה חלון ו' ו)"(מל פסוק(חדר ב, כחכמתך "א ."ועשית

כב)"(שמו כ, בחכמתה "ב העם כל אל האשה ""ותבא יאמר ואיך תשען. אל חכמתך ?"ואל

ג  נאמנה חכמה סובלת  בהם"שהמליצה נתלים  המנהגים שאין בינה בעניני כן  שאין  מה כ.

" וכשאמר בכנוי. אחרת  נפש למצב נפש , מצב בין להבדיל יתכן בינתך לא  בכח ואל אין  "

על  שכשדבר תסתכל וכן באמת. בינה שאינה המדומה, בינה זולתי אחר ענין  המאמר

" בפירוש אמר בעיניך החכמה חכם  תהי ""אל לומר הבינה לענין  כן  הזהיר ולא תהי. אל

פניך  נגד הראשון "נבון בבית  שבארנו מה תראה אם  רק בזה. יש החכמה מן וכמה (חדר .

ט') חלון "ח' תאר פניו בפירוש  נגד האמת"נבון על שחולק למי תואר שהוא והוכחנו .

והיקשים בטענות  בדעתו, גם הנטוע האמת לבטל פניו ומעיז אדם , כל בדעת הנטועה

" נקרא  ולכן  פניו רעועים . נגד שהיא "נבון בפניו הנטועה לאמת  מנגדת  המדומה תבונתו כי .

נאמר זה ועל נפשו, כט)צורת כא, בפניו "(משלי רשע איש לעמוד "העז מעיז הרשע  כלומר .

אעפ  דעתו, ""על ולומר זה על להזהיר יתכן  ואיך להיפך. הדבר מצוייר שבפניו תהיי אל

פניך  נגד אליו "נבון הדובר פה וכל אמת . פיו שדברי ואומר הכל על בזדון  חולק והוא  ?

" אמר ולכן  הישר? ּומעות תשעןמעקש  אל בינתך בדרכי"ואל מבין  שאתה מה גם כלומר . ְֵַ

חושב  הנפש בעל כי עליה. להשען  ואין  ומגובלת קצרה אדם  בינת  כי עליו. תשען אל בינתך

ב  והשם הענין , מבין  בה'"שהוא לבטוח לאדם ראוי כן  ובעבור הדבר. מסכל שהוא יודע ה

ה  כן שאין  מה ובינתו. שכלו דרכי  נגד בעיניו "גם ציוריחכם שכל מחשבתו כפי המדמה "

הקב  חקי  על וטוען חכמה, של מנהגים הן  לטבע"נפשו סותרות  שהן בעבור אותם  וביזה ה ֵֻ

אמר  וכנגדו ואנחה. יגון  צער וגורמים בעצם רעות  שהן  וחושב הכ'. הכלל וכדברי הלב. יצר

ה'" את ירא אלא  בעיניך חכם תהי  וסור אל ומחוקקה. החכמה אדון והארץ, השמים  יוצר "

ותש תאבה ואם רע. שהוא  הלב יצר הסמוך:מדרכי  בפסוק שיבאר וכמו לך. טוב אז מע

ÈÏ˘Ó)(ח לעצמותיך "ג, ושקוי  לשרך תהי  ""רפאות  בעיניך תראה אל פירוש , שהחכמה .

וצער, בזיון ולסבול הלב יצר עם  להלחם תמיד צריך הוא  כי כחו, ומחליש לאדם  ועמל צער

אדם בני  מתענוגות להזהר אסורים. ומדברים  מתאוה ת ׂשבע  שלא לנפשו מוסר ולעשות

השררה  ומן  הכבוד מן להתרחק וההון , העושר אחרי  מרדוף והסביאה, הזוללות  ומן 

בזה  וכיוצא  בעצמות. רקב יביאו הגוף, יחלישו יגון, יוסיפו אלה וכל  שקר "והרבנות. כי  .

" אבל רואה. לשרך אתה תהי  הגוף "רפאות  טבור והוא  לשרך, רפואה היא החכמה כלומר .

כי רפואה. תשלח  הוא  חלש  אם  גם אבל הגוף תחליש  שלא ומלבד ושרירותו. אונו שהוא
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השם השגחת בחכמה וההולך מחלה. מכל אותו ומשמרים באדם  כח מוסיפים  החכמה דרכי

בתורה שכתוב כמו עמו. כה )דבקה כג , מחלה "(שמות והסירותי  מימך ואת לחמך את  וברך

הראשון "מקרבך  בבית  שבארנו וכמו היצר. מהמית ומשקיטו הלב משמחת  והיא ג'. (חדר

ה-ו) שםחלונות  כמבואר הגוף. שבכלי  הראשון המתפעל הוא כי חיים. תוצאות  הלב ומן

א') חדר ה' שקוי(חלון החכמה תהיה וכן הגוף. בכל רפואה תהיה ושמח , שקט  ובהיותו .

לרפאותם , תחבושת  ואין  רפואה אין  יובש, בהם יקרה ואם הגוף. מוסדות שהן  לעצמות ,

שבאר  וכמו בכחם. שיעמדו ותלחלחם תׁשקם והחכמה בפנים . והמוח מכוסים  הם ְֵַכי

ע י)ה"ישעיה נח, תשביע"(ישעיה נענה ונפש  נפשך לרעב החכמה ותפק מדרכי שהן וגו' "

ואמר והחנינה. יא)הרחמים  יחליץ "(נח, ועצמותיך נפשך, הצחצחות  והשביע תמיד יי' ונחך

רוה  כגן הראשון"והיית בבית  וכמבואר ו'), חלון ג ' בתורה(חדר וכן  כו). טו, המחלה "(שמות כל

רופאך  יי ' אני  כי וגו' שמתי עקב"אשר בפרשת וכן יב-טז). ז , בתורה (דברים מקומות ובכמה

החכמה  מן  הנלוז ועל ומחלה. ויגון צער מכל ימלט  חכמה בדרך שההולך כן , כתוב ובנביאים

יא-יב)אמר ה , מוסר "(משלי שנאתי  איך ואמרת ושארך. בשרך בכלות  באחריתך וגו'.ונהמת "

" זה פסוק הזכיר לשרך ולכן  תהי ה רפאות  אצל בעיניו "" ודמיונו "חכם  טענתו בונה הוא כי  ,

והבן: זה. דבר על

ו חלון 

ÈÏ˘Ó)(ט תבואתך "ג , כל ומראשית מהונך יי ' את את"כבד שהזהיר אחר פירוש, .

האלהיים , הענינים  תכלית  מהשיג  קצרה האדם בינת כי  וידע בינתו, על ישען  שלא האדם 

" יהיה שאל האדם את שהזהיר ואחרי  ותורותיו. האלהים  בעיניו חקי כי"חכם  וידע . ֵַֻ

כפי שינהגו עד כחותיו על להתגבר האדם  ושצריך הלב. יצר מטבע הפוכה הגמורה החכמה

פסוק קבע ׂשבע"(ט-י)החכמה; אסמיך וימלאו וגו' מהונך יי ' את  ואח כבד וגו' קבע"" כ ָָ

יא-יב)פסוק יוכיח "(ג, יי ' יאהב אשר את  כי  וגו' תמאס אל בני יי ' תחשוב מוסר ואל וגו'. "

כמו  בתורה, המפורשים  דברים  וביותר משלי . בספר וחקים מצות  להורות שלמה שבא

להכתב  ראויין  היו לא  גם  הספר. מעניני אינן כי והנדבות , והנדרים  ומהעשרות התרומות

ולדוגמא. למשל הן שהזכיר הענינים שני  ואולם כולה. החכמה כלל על המזהרת  זו בפרשה

" מהונך ענין  יי ' את  "כבד וענין  בינתו. על הנשען נגד ותוכחה משל תמאס " אל יי' ,"מוסר

" פסוק כי דע ענינו. אבאר ועתה בעיניו. החכם  נגד ותוכחה מהונך משל יי' את  היא כבד "

שנאמר ראשית. קרויה גדולה תרומה כי בתורה. המפורשת המצוה ד)מן  יח, ראשית"(דברים 

ויצהרך  תירושך ""דגנך קרויה חלה שנאמר"ראשית. כ), טו, עריסותיכם"(במדבר ."ראשית 

" קרוים  שנאמר"ראשיתבכורים  ב), כו , האדמה "(דברים  פרי כל מראשית  וכולם"ולקחת  .

או  אחת תאנה ובכורים ממאה. א ' גדולה תרומה כי  מעוטות . מתנות  והן ה', לכהני מתנות 

מחצית שנה שכל שנתן בתורה צוה וכן  העריסה. מן מעט וחלה הכרם. מכל אחד אשכול

וקרבנות והמוספין התמידין נקנה וממו ימעיט , לא והדל ירבה לא  העשיר מהוננו. השקל

לכפ  "המ ֹועדים  ומלת ישראל. על כדרךכבד ר משלו. לזולתו הנותן  על יז)" כב, כי"(במדבר
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אעשה  אלי תאמר אשר וכל מאד אכבדך ואמר"כבד יח). ביתו "(כב, מלא בלק לי  יתן  אם 

וזהב  וכן "כסף יב). כ, אמך "(שמות  ואת  אביך את  ז "כבד קדמונינו ואמרו ב)ל". לא, (קידושין

ומכסה " מלביש  ומשקה מאכיל כבוד? ""איזהו אמר זה דרך ועל מהונך . יי' את  כמו כבד "

אמר וכן  ושלמים . ותודה ומנחה עולה וכן ה', לבית נדבה או נדר וכן  השקל (תהליםמחצית

כג ) יכבדנני"נ, תודה תרומת"זובח  דגן . תרומת כמו תבואתך. כל מראשית  כבדהו גם  .

לכהנים . וניתנין גבוה חלק כולם  שהן  הצאן. גז וראשית והבכורים והחלה ויצהר, תירוש

[להם ] שאמר כ)כמו יח, ונחלתך "(במדבר חלקך התורה "אני  הבטיחה ככה תעשה ואם .

שנאמר  האדם. יעשר והמעשר התרומה שבשכר בנבואה, וכמפורש  גדול עושר שתעשיר

י) ג, לכם"(מלאכי והריקותי השמים ארובות  את  לכם אפתח  לא אם  וגו' בזאת  נא ובחנוני

די בלי  עד שלמה"ברכה המלך אמר וכן  י). ג, יקביך "(משלי ותירוש שבע אסמיך ְְִָוּימלאּו

האלה."יפרוצו  המצוֹות  כמו ודעתו האדם בינת  דרך הסותר כולה התורה בכל דבר לך ואין  .

מן והנכסים  העושר קנין ונמשך תלוי שבאדם  הבינה דרך שכפי  האחד, טעמים . משני  וזה

אלה  כל ומקור המעשיות . והמלאכות הסחורות והבנת  והתחבולות וההשתדלות  הזריזות 

ותשתדל  והסחורות , ומתן המשא דרכי להבין  טורחת  היא  כי באדם, הנטועה הבינה מרוח

בהוצאות למקום ממקום  הסחורות  להביא המצאות ולהמציא ולמכור לקנות  בתחבולות

בספרו אמר שלמה המלך כי לזה. וראיה באלו. וכיוצא  ד)מעוטות כג , תיגע"(משלי אל

חדל  מבינתך עושר,"להעשיר, לקנות  גדולה זריזות להזדרז ותתיגע  עצמך תטרח אל פירוש .

מבינתך  ולכן  הבל. והבינה שקר, החריצות כי  העושר. בעבור בבינתך תחבולות  ולהמציא

" בכנוי  אמר פה וגם  והמנע . שכפימבינתך חדל שמענו פנים  כל על בינה. שאיננה לפי "

אלא  כן הדבר שאין  ואחר בנו. הנטוע  הבינה מכח  העושר קנין נמשך ובינתם  ההמון  דעת 

כב) י, תעשיר "(משלי היא יי ' כמו "ברכת ימעט , מהבל אדם  בני  בתחבולות הנקנה והעושר .

ה )שאמר השמים"(כג , יעוף כנשר כנפים, לו יעשה עשה כי  ואיננו, בו עיניך והטעם"התעיף .

איזו  בעבור או והיצהר התירוש  הדגן  מעט שבעבור יתכן  איך הבינה, בעל ישאל השני,

ב  השם  את בהן  מכבדים  שאנו כסף הוא "שקלי  לנדבותינו וכי  גדול? עושר יעשירנו ה,

ב  השם  כי  נטוע האדם ובדעת לו "צריך? להביא נוכל ומה מאתו. והכל הכל, יוצר ה

תהלים בספר שכתוב וכמו י-יב)תשורה? נ, אלף."(תהלים בהררי  בהמות  יער חיתו כל לי כי

ומלואה  תבל לי כי  לך אמר לא  ארעב אם עמדי. שדי  וזיז הרים עוף כל ומיכה "ידעתי .

אמר ו -ז)הנביא  ו , בני"(מיכה  בעגלים  בעולות האקדמנו מרום ? לאלהי  אכף יי ', אקדם במה

שמן ? נחלי ברבבות אילים , באלפי יי' הירצה טעםשנה? אין האדם בינת דרך כפי  כלומר "

אמר וכן  ושמנים . נסכים והס והשלמים העולות  ה )בהקרבת  יט, הארץ "(שמות כל לי ."כי ְֵַ

ח)ואמר ב, צבאות"(חגי יי ' נאום  הזהב ולי הכסף הנשגבת"לי  העליונה התורה ואולם  .

שאל  הקדש ברוח צוה ולכן הזה. הגדול הסוד אדם  לבני  הודיעה האנושי הדעת ֶמשקול

קרוב  אתה הרי עליה, תשען  ואם  קטן. בדבר ולא  גדול בדבר לא  כלומר תשען, אל בינתך

מקום ידע הוא חקר. אין השם לתבונת כי ודע והגבוהות . הבצורות התורה חומות להפיל

ביתו  הון כל ליי' איש  יתן אם  והבינה, השכל היקש  לפי  ואם  בתורתו. ּוכתבּה וחכמה ְָָבינה
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ובעבור  וכבודו. האדם  עושר סיבת [היא] כסף שקל שרבע  פעמים האמת, לפי לו. יבוזו בוז

מסבבות ושהן המתנות  מצות  כמו האדם  בינת  דרך סותר ענין התורה חקֹות בכל מצא ֻשלא

שבתורה  המופלאים  החקים  גם כי  זו. בפרשה למשל היה כן  על כבוד, גם עושר גם  לאדם 

אע בהן , וכיוצא  וחזיר אדומה ופרה שעטנז מבוא "כמו האדם  לבינת  ואין תעלומות  שהן  פ

הקדש ברוח  וצוה אותה. סותרות  שהן  המתנות  חקי לבד הבינה. דרכי  סותרות אינן ֵֻבהן,

בתחבול  להעשיר נתיגע ולא  בינתנו על נשען  לשמור שלא  לבנו בכל בה' נבטח אבל ות . ֵ

אסמינו  ימלאו כי  הימים . כל לנו טוב ואז תבואתנו. ומראשית מהונינו ולכבדו מצותיו

הבינה  דרכי  סותרים שאינן התורה חקי  לשאר וחומר וקל יפרוצו. יקבינו ותירוש ֵֵֻשבע ,

והבן: ותורותיו האלהים חקי יושר נגד הקצרה דעתו האדם שיבטל באדם  ֵֻהנטועה

ÈÏ˘Ó)(י יפרוצו "ג, יקביך ותירוש שבע אסמיך אסמיך "וימלאו ימלאו זה בשכר פירוש , .

" ומלת "אסמיך שבע. נגד וזה התבואה. אוצרות על דגנך " ""ראשית  ומלת על יפרוצו . "

כמו ל)הרבוי ל, לרוב "(בראשית  נגד "ויפרוץ וזה לצאת , הכותלים פורץ המרובה הדבר כי .

ויצהרך " תירושך ""ראשית  אצלו הזכיר לשובע , נתן  שהלחם  ולפי  אין"שבע. ובתירוש .

" אצלו הזכיר ""יפרוצו שביעה, אמר גם  בתורהשבע. שכתוב כדרך ה )" כו, ואכלתם"(ויקרא

לשובע ז "לחמכם קדמונינו ואמרו כהנים)"(רש ל". תורת  בשם  מתברך "י והוא  מעט אוכל אדם 

שיאכלנה "במעיו  בתבואה כח  ויתוסף באסמיו, הברכה תבא כראוי  תרומותיו שהפריש  וזה .

בתורה נאמר וכן ה )לשובע . כח, באסמיך "(דברים  הברכה את אתך יי ' התירוש"יצו וכן  .

והבן: והאוצר. האסיפה אחר זה וכל היקב. שיפרוץ גדול כח בו יתוסף

ז  חלון

ÈÏ˘Ó)(יא בתוכחתו "ג , תקוץ ואל תמאס  אל בני , יי ', השני"מוסר המשל זה פירוש, .

ה  נגד בעיניו "והוא  שנאמר"חכם  בתורה מפורשת  הזאת  המצוה וגם א). ח, כל "(דברים 

ורביתם תחיון למען  לעשות  תשמרון  היום מצוך אנכי אשר מצות"המצוה ׁשמרו פירוש , .ִ

למעלה כמבואר חיים  ושנות ימים ארך לכם יוסיפו הם כי ב')התורה ואמר(חלון (דברים.

ב) בלבבך "ח, אשר את לדעת לנסותך  ענותך למען וגו' הוליכך אשר הדרך כל את  וזכרת 

לא  אם  מצותיו ואתה "התשמור רבות. לנסיונות  והבאתיך בדרך עניתיך כי זכור כלומר .

ה', ביראת  שלם שאינך לך יודע למען וכיוצא . אדום  ובארץ ברפידים  כמו בנסיון עמדת ִַָלא 

וטוב."וע שלם שאתה לחשוב בנפשך טועה היית ונוסית  עונית ולולי להועיל. למדתיך כן  י

ג -ד)ואמר ח, ורגלך "(דברים מעליך בלתה לא  שמלתך וגו' המן את ויאכילך וירעיבך ויענך

שנה  ארבעים  זה בצקה הפלא "לא  עמך לעשות  הטיבותי  גם  והרעבתיך. עניתיך כלומר .

מעליך  שמלתך בלתה ושלא אבותיך. ידעון  ולא ידעת  לא  אשר המן את  להאכילך ופלא 

ומקצתן רעות. כמו מקצתן  זה. את זה הסותרים  דברים הם  אלה כל והנה בצקה. לא  ורגלך

אחריו אמר כן  ועל גדולות . ה )טובות ח, את"(שם  איש  ייסר כאשר כי  לבבך עם וידעת 

מיסרך  אלהיך יי' למליצת "בנו, דומה הזאת והמליצה לט). ד, והשבות"(שם  היום  וידעת
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האלהים הוא יי' כי  לבבך "אל בשרש  אפרשנה וגו'. בעז ידע" בדרך "" להבין מצוה והיא  ה.

" אמר ולכן האלהים . הוא ה' כי והשכל לבבך בינה "אל מלת  כי והבינה לב " השכל על "

המוסר  כי ובבינה. בשכל להבין מצוה הזה הפסוק וכן  האדם . בנפש  הנטועים 401והדעת ְֶַ

דומה  אלא  חלילה. ונקמה שנאה מדרך אינו בחכמה, ההולך האדם על השמים מן הבא 

החיים . לדרך להביאו לטובתו ומיסרו אותו מאהבתו שהוא בנו, את  האב שמיסר למוסר

הרעיבנו  כוחינו, בדרך עּנה שם כי הוא. כן  שהאמת יבין במדבר, שקרה מה האדם  יזכור ִָואם 

הגדולות לטובותיו תאמר מה כן , אם  כן? עשה אותנו שבשנאתו תאמר ואם לצמא . והביאנו

למעלה  טובות והן בצקה. לא  ורגלנו שמלותינו, בלו שלא  המן , שהאכילנו עמנו? שהטיב

" שאמר וכמו לטובתנו. המוסר שהיה תודה כרחך ועל הטבע . בלבבך מדרך אשר את  ."לדעת ֶ

ולדעת"וא  להבין חייב ומשפט , מוסר התורה בדרכי ההולך אדם על כשיבואו ודור דור בכל כ

זמירות נעים  שאמר כמו חיים. לדרך להביאו שחפץ טובו על לה' ולהודות לטובתו. שהוא

עא)ישראל קיט, חקיך "(תהלים אלמד למען  עוניתי כי לי  ואמר"טוב יח). קיח, יסרני"(שם  יסר

נתנני לא ולמות ע"יה כלומר בארנו". וכבר וממות . משחת נפשי הציל המוסר בקצרה י

הראשון ח')בבית חלון ו ' "(חדר מוסר "מוסר פירוש  ויש הנפשיות . הכחות  מאסר על שהנחתו ,

עונש . מוסרי עליו יבואו השכל, במוסר להוסר האדם יוכל לא  ואם  עונש. מוסר ויש ְִֵָהשכל,

להשיבו  השכל מוסר בכח ואן  בעריות , פרוץ שהוא משל דרך על גדולים. ברחמים זה וכל

אז  הנשים, תאות מכח הנפעל הגוף מזג המחלישים  רעים  חלאים בו  ה' ישלח  מפשעיו,

ה  דרך יותר הסותר ענין  התורה מצות בכל ואין  וירחמהו. ה' אל בעיניו "ישוב כמו חכם "

לבו. בשרירות  והולך בחכמה, פועלות  בטבעיהן הכחות כל דעתו לפי כי  הזאת . המצוה

בתענוגים החפץ היצר טבע נגד שהיא לפי קלה. מצוה עול אפילו לקבל חפץ אינו זה ומטעם 

היצר  כח  מחלישות  שהן בעבור לב, בטוב רעים  חלאים  מוסר יקבל ואיך התאוות . ובדרכי

ובשרירותו. בחזקו חפץ שהוא  היצר, חולשת האחד, בעיניו. כפולה צרה והיא והתאוה?

" ואמר הקודש . ברוח למשל הזאת  המצוה כתב ולכן  החולי. ומדוה צרת יי'והשני, מוסר

תמאס  אל וסור בני  מצותיו וקבל ה' את ירא  אך בעיניך, חכם מהיות לך השמר כלומר "

ב  השם  מוסרי  עליך וכשיבואו ביצרך. והלחם  רע  תקוץ "מדרך ואל בהם , תמאס  אל ה ְִֵָ

וקשים רעים  לבך דרכי כי החיים . לדרך ולהביאך ליסרך לטובתך שהכל ותבין בתוכחותיו.

יום , יום עליך יצרך יתגבר זה וזולת  ותחלואים . צרות למוסר, צריך ואתה מהם , לפרוש

הקצה  אחד בכל ותפס  וכת, כת  לכל משל שלמה ערך והנה שחת. לבאר תרד ַָובאחריתך

דבר, בשום  בינתו על נשען  שאיננו ומופת אות  אלה, בשתי  האדם  יעמוד ואם  האחרון.

" שמצות  שבארנו כמו דבר. בשום  בעיניו חכם  מהונך ושאיננו יי ' את  בינתכבד שסותר "

ספק  בלי  בתחבולות , להעשיר ייגע  ולא  בה' ויבטח  לב בטוב זו מצוה יקיים  ואם האדם .

" מצות יקיים  ואם  האדם. בינת נגד כך כל שאינן האחרים הדברים בכל בנייעמוד יי' מוסר

תמאס  והבן:"אל ומצותיה. התורה חקי כל לב בטוב יעשה ספק בלי ביסורין , לב טוב ויהיה ,

היסורין401.
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ÈÏ˘Ó)(יב ירצה "ג , בן את  וכאב יוכיח, יי' יאהב אשר את  שלפניו "כי  בפסוק פירוש, . ָ

" בספר ויתבאר ביניהן  גדול הבדל ויש ותוכחה. מוסר דברים שני גניםהזכיר ופה "מעין .

" הנחת  בקצרה. והנחתמוסר ארמוז החכמה. גבולי  שפרצו הנפש לכחות גבול שימת על "

החכמה תוכחה " גבול שפרץ ומי הדברים . מן  בדבר ההחלטי והנצוח המדעי הברור על "

אצלו  יתכן  לא החכמה גבול פרץ שלא ומי  בעריות. הפרוץ ממשל שבארנו וכמו מוסר. צריך

יש כי  הפועל. אל הכח מן נפשו כחות להעתיק וצרות, תחלואים עליו יבואו אבל מוסר.

הל  הכלל וכדברי ידע , לא והוא  גדולות , וכחותיו יקרה נפש  בעל חושב "שהוא ולפעמים א .

ב  הנפשות  ויוצר המדרגות. לרום  מביא "שהגיע לעשות, שבכחו מה עושה שאינו רואה ה

יקרנו  ושאם לו, כראוי  ה' עם לבו שלם לא כי  לו יתברר ובאמצעותן להעירו. צרות עליו

וכמו  במדבר, ישראל צרות  וכן  הצדיק, איוב מכות  היו המין ומזה בו. יעמוד לא  נסיון 

שהולך  מי כן  ואין  לטובתו. שהם  יבין החכמה גבולי  הפורץ על צרות כבוא והנה שבארנו.

" נגד ולכן  צרתו. בעיניו יקשה תמאס בתומו אל בני  יי' נגד מוסר אבל דבר. הזכיר לא  "

בתוכחתו " תקוץ "ואל הטעם אמר יוכיח " יי ' יאהב אשר את  אהוב "כי שהוא  סימן  שהן  .

ב  והוא וזה "לאלהיו, אזנו. לגלות יוכיחהו ואז גדולה יותר למדרגה להעתיק שיוכל רואה ה

תמיד  יוכיחהו ונכבד, גדול איש להיות עתיד שהוא בו כשמבין  בנו אל האב לאהבת  דומה

" אמר זה ועל למדרגה. ממדרגה ירצה להעלותו בן  את מה "וכאב התורה כשספרה ולכן  . ָ

בפסוק לבד מוסר. לשון הזכירה לא במדבר, ה )שקרה ח, לבבך "(דברים  עם  אמר "וידעת .

מסרך " אלהיך יי ' בנו את איש  ייסר כאשר על "כי  הבאות  שהצרות  לדורות מלמד הוא  כי  .

שלמה  והמלך כמבואר. תוכחות  הרוב על היו במדבר כי  ברחמים. מוסר הם התורה, אנשי 

ג  היא אבל הרחמים במדת  שהיא  שמלבד התוכחה, סוד הקדש ברוח  מאהבה:"גלה כ

ח  חלון

ÈÏ˘Ó)( יג תבונה "ג , יפיק ואדם חכמה, מצא  אדם  מן"אשרי שהזכיר אחר פירוש, .

" ומהיות  הבינה כח  על בעיניו ההשען וסור "חכם היראה ועל בלב, בה' הבטחון  על וצוה ,

ש הוא  בו שהחל הראשון  הענין  על שב התורה "מרע; ויהיה נוצר ואמת , חסד יעזבוהו לא " ֵ

החכם . אליהן שיזכה האחרונות  הסגולות שהן טוב, ושכל חן  וימצא לבו על אלהים  מכתב

" עתה חכמה ואמר מצא אדם הכ "אשרי  הכלל על נשענת  הזאת והמליצה שהציורים". ב.

תתעלמ  הכ הנכבדים  הכלל וכדברי  ברוחו, להוציאם  האדם ויוכל הנפש , בסתר אבל "נה ג .

ציורי יצטיירו אז אלהים . רוח לאדם כשילוה אלוהי בעזר הוא  הפועל אל צאתם  ִֶָעיקר

הכ  הכלל וכדברי הלב, לעיני  הרבים  בעולם"החכמה מאושר הזאת , לסגולה שזוכה ומי ז.

" ומלת  בטח. והולך הּסכלות  על ומושל בחכמה שמח הוא כי הבא ובעולם משל,מצא הזה "

הצטיירו  לא  בלבו פתאום החכמה ציורי  המוצא וכן מקדם. בידו היה לא דבר שמוצא כמי 

הראשון  בבית אמרנו וכבר לכן . קודם ה ')בו חלון ה ' סגולת(חדר כולל הזה האלוהי  שהעזר

למעלה שאמר וכמו עמה, המסתופפים והבינה ד)השכל טוב "(ג , ושכל חן  וכאשר "ומצא  .

ובספר  מדבר. דבר להבין החכמה בסתרי ויכנס  העמוקות  המליצות יבין אז הנפש , על תנוח 
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גנים" "מעין נקרא והדעת החכמה מן  בבינתו האדם  שיוציא  אמת דבר שכל יתבאר ,"תבונה "

בעז  אפרש ""ושם ומלת "יפיק ה. אמר זה ועל ההוצאה. היא ההפקה כי  יוציא , כמו ואדם"

תבונה  בעניני"יפיק הן בבינתו; תבונות  דברי  להוציא בינה לרוח שזכה האדם  אשרי כלומר .

למעלה זה פסוק בפירוש  דברנו וכבר מדע. בעינינ הן  ז')חכמה, חלון ט' :(חדר

ÈÏ˘Ó)(יד תבואתה "ג , ומחרוץ כסף, מסחר סחרה טוב טוב "כי  כי הזכיר פירוש , .

" נגד כסף מסחר תבונה סחרה יפיק ""ואדם נגד תבואתה, ומחרוץ והזכיר אדם. אשרי 

חכמה  ""מצא ומלת כמוכסף . במדינה. היוצא המטבע על כח)" לז, בעשרים"(בראשית 

כמו"כסף  גזור. כמו חרוץ ומלת עברי . לשון דרך וזה מ)"(מל . כ, אתה "א משפטך, כן 

הטובות"חרצת והאבנים והזהב הכסף כמו הארץ. מן  הנגזרים המחצבים על ונפל .

" ומלת "סחרה וכדומה. ומלת ומכירה. קנייה ומתן  משא על לאדם"תבואה " הבא כל על ,

כמו ויתרון , כה )ריוח  יט, תבואתו "(ויקרא לכם  הדגן"להוסיף וכן האילן . פירות על וזה .

הרים באדמתו שיש  מי כי החרוץ. הוא התבואות שבכל והיקר והיצהר. התירוש

הקנייה  והנה מלכים . סגולת לבעליהן יביאו טובות והאבנים  והכסף הזהב מהם  שנחצבים 

ואין אדם. מכל ונלקח  לכל שוה והוא  במדינה. הנהוג  המטבע  עם בכסף תמיד והמכירה

החכמה  עליהם  ונמשלו המטבעות. יעשו החרוץ מן אבל בו ויתנו ישאו שלא  החרוץ כן

ה  כי עניניה חכמה "והתבונה, אבל המחצבים. כל הכולל החרוץ כמו הסגולות. כל כוללות "

" דברי כן ואין אדם. כל יבינום  לא  יבינםתבונותסתומים בבינתו, אותן  המפיק שהמבין "

התבונה  יסוד והנה במדינה. היוצא  לכסף נמשלו ולכן יבינום . כי יקבלם  אדם  וכל לזולתו,

אמר  זה ועל זהב. בין כסף בין  המטבעות , יסוד שהחרוץ כמו החכמה. היא בינות  ודברי

החרוץ. מן טובים  דברים  לו תביא  הנה חכמה, מלאה ונפשו חכמה מצא אשר שהאיש 

החרוץ  כי  בכסף. לקנות  יוכל מאשר טוב יותר יקנה לאחרים , דבריה ויבין בה כשיסחר וכן

נחלת ולקנות מלכים סגולות  לאסוף השמש , שתחת בדברים רק טוב בהם אין  והכסף

מלבד  והתבונה והחכמה וכיוצא. וממתקים ומעדנים  ובתים ובגדים  כלים  וכרם  שדה

זה  בענין  וגם  שיתבאר. כמו לשמש, ממעל שהן  הסגולות  תביא  עוד אלה, כל שתביא

למעלה י דברנו חלון ט' .ב)"(חדר

ט  חלון

ÈÏ˘Ó)(טו בה "ג, ישוו לא  חפציך וכל מפנינים  היא  שהזכיר "יקרה אחר פירוש .

יקרה  היא  הרי ואמר דבריו פירש  כסף, מסחר וסחרה מחרוץ, טובה החכמה שתבואת 

אדם והמדינות מלכים וסגולת  והכסף הזהב והם בהן , חפץ שאתה חפציך וכל מפנינים 

תדע כן ואם  החכמה. לערך ערכם תשווה לא מעשה, מלאכת מיני  וכל וברקת, פטדה

" ומלת  החרוץ. מן טוב החכמה ולפרקים .יקרה שתבואת  מעט  הנמצא סגולה דבר על יונח  "

למעלה בארנו י')וכבר חלון ט' ואע(חדר לבדה הפנינים  הזכירו כל "טעם  בכלל שהן  פי 

פסוק ופרשנו יא)החפצים. ח, בה "(משלי ישוו לא  חפצים וכל מפנינים חכמה טובה ."כי



ט חלון - העשירי 573החדר

שאעפ  סגולות"ואמרנו בפנינים  יש  הפנינים , מן  יותר נחפצים הטובות  האבנים מן שרבים  י

התמונה  והיא עגולות שהן תמונתן  בעבור האחת , החפצים. בשאר תמצאנה לא  פרטיות

כדרך  צד, מכל ותמימה שלמה שהיא  החכמה נמשלת  זה ואל חסרון . בה אין שלמה, היותר

יט  ח)(תהלים  תמימה ", יי' ולא "תורת  פנים לא  סוף, ולא  ראש לא בעגולה שאין שנית , .

" נקראים זה שמטעם  ואמרנו השני . על יתרון ממנה אחד למקום ואין  שכולן"פניניםאחור, ,

ירק  כמו ההפלגה. על מורות  הכפולות  שהמלות  הקדש  לשון  דרך שכן אחור. ולא  פנים

על שהן צחצחות. צח  אדמדם, אדם  והאדמדמות(רוב)ירקרק, הירקרקות  [רבוי]

החכמה  תמׁשל זה אל וגם צד. מכל הפנים מראה רוב על ופנינים  פנים  וכן ִֵָוהצחצחות.

" חיים ,פניםשכולה אלהים  דברי  דבריה כל כי אחר. ענין על יתרון  לו שיש ענין ואין "

ג )וכדרך כט, הון"(משלי יאבד זונות ז "ורועה קדמונינו שאמרו א)ל", סד, האומר "(עירובין זה

נאה  אינה זו ושמועה נאה, זו למעלהשמועה ובארנוהו י')" חלון ט' מראה (חדר שלישית , .

ועינה  טהורה היא  כי החכמה, נמשלה זה אל וגם והנקיות. הטהרה עין  והוא לבנה , הפנינים

כדרך הבדולח. ח)כעין  ט, לבנים"(קהלת  בגדיך יהיו עת  ."בכל

Ú„Âנמצאים הרבה כי  במאוד, יקרים שלם  עגול העגולים כי שוים . הפנינים כל שאין 

אחד  לצד יתרון ויש  פנים . צד מכל אינן הנה שלם, בעגול שאינן  אותן וכן עגולים . שאינן

ושמראיהן שלם, במעגל שהן  אותן הם  מאוד היקרים ואולם המראה. לענין וכן  השני. מן 

היקרים הפנינים מן יותר יקרה שהחכמה ולפי  הרבים . פנים בעלי הם  ואלו צד, מכל שוה

" כתיב וכתיב. קרי  בכתוב יש לכן צד, לכל ופניהם  עגולים  "פנייםשהן  וקרי ."פנינים"

" והקרי צד. מכל הפנים  בעלי שאינן מרגליות  שנמצאים להורותפניניםלהורות  כפול "

בפסוק אבל צד. בכל שפניהן  העגולים היקרים הפנינים מן  יקרה יא)שהחכמה ח, כי"(משלי

מפנינים חכמה הבדל טובה יש  וכן  מלות. בשתי ונקרא נכתב לא היוקר, מן  מדבר שאינו "

" במלת כלולים  האחרים כל כי  החפצים . שאר ובין הפנינים  נחרציםחרוץ בין  שהן בעבור "

הפנינים זולתי למעלה. וכמבואר טובות . והאבנים והכסף הזהב כמו הארץ מן  ונחצבים

כדרך החכמה. תמשל זה אל וגם  רואה. אין הים , במעמקי  ד)שהן יח, עמוקים"(משלי מים 

חכמה  מקור נובע  נחל איש , פי  למעלהדברי כמבואר ח')" חלון ד' נמשל (חדר חכמה והדורש  .

בפנינים שאין  החפצים. לשאר הפנינים  בין  הבדל יש  וכן  פנינים . להעלות  הגדול בים  ליורד

רב. דמיה וערך העין. למראה טובה היא ומבפנים. מבחוץ התשמישים לכל וטובה רע , ענין 

טובות האבנים כן ואין  אותו. תזיק לא  אותו וישתה ימסמסנה או איש  יבלענה אם  גם 

החכמה  אליה המשיל ולכן ימיתוהו. האיש  בבטן  יבואו ואם  חוץ. לתשמישי טובים  שהן 

" ואמר הטובה. מפניניםלענין חכמה טובה לעולם ."כי  תרע  לא  תמיד טובה שהחכמה לפי .

מן יותר שוים הטובים  האבנים  שאר ואמנם לבדנה. הפנינים הזכיר האלה הטעמים  ומכל

" עוד אמר כן ועל בה הפנינים. ישוו לא חפציך ""וכל שאמר מה נגד וזה תבואתה . ."ומחרוץ

מכל  יותר כפלים  כפלי  החכמה תבואת והנה הרבה. ששוים החפצים כל כולל החרוץ כי

למעלה זה בענין דברנו וכבר בסמוך. שיבוא וכמו ח')החפצים  חלון ט' :(חדר
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ÈÏ˘Ó)(טז וכבוד "ג , עׁשר בשמאלה בימינה, ימים  תבואת"ארך למה יפרש  עתה פירוש, . ֹ

השמש . תחת הוא החרוץ מתבואת שתרויח  מה כל ואמר החרוץ. מתבואת  טובה החכמה

יכבדוך  עשרך שמרוב ויקרה מלכים . וסגולות  שלמות וכרמים שדות  ובזהב בכסף יתעשר ְְִֶכי

תבואת יועילך לא  אבל הזה. בעולם  לכבוד אמצעי העושר כי  ארץ וסוחרי ושרים מלכים

בו  תקנה לא  ביתך הון  כל את תתן  ואם  ושלום. חיים  ושנות  ימים  ארך לך להוסיף החרוץ

גם לך לתת  לה רב ידה החכמה תבואת  אבל עולם. חיי לומר צריך ואין שעה, חיי אפילו

ו  ו ימין"שתיהן. והנקל שמאל "" ימינו, על הנכבד ישא  דברים שני  בידו הנושא כי  משל. "

לדבר זכר שמאלו. יח)על מח, ראשו "(בראשית על ימינך מה "שים  כל כאומר הנמשל וכן  .

" בהיותך בעיניך שתקבל על חכם החכמה תשא  וכבוד, עושר והוא בינתך על ונשען "

הזה  בעולם ימים  ארך ימינה על ואולם לך. שתתן הקטנות  המתנות  מן  הם כי שמאלה

שאמר כמו הבא ה )ובעולם יח, בהם"(ויקרא וחי האדם אותם יעשה חיי"אשר זה ובכלל .

שתרגם  וכמו ז עולם. הצדיק ""אונקלס עלמא ל בחיי בהון  האלוהי"ויחי המשורר אמר וכן  .

י) יט, לעד "(תהלים עומדת טהורה יי' כדרך "יראת המות . עם  ּכלים והכבוד העושר אבל .ִָ

יז-יח) מט, לא "(תהלים הכל יקח  במותו לא כי  ביתו. כבוד ירבה כי  איש יעשיר כי תירא  אל

כבודו  אחריו נאמר"ירד החכמה ועל המות. אחר יועילו לא והכבוד שהעושר למדנו (ישעיה .

ח) יאספך "נח, יי' כבוד צדקך, לפני והבן:"והלך .

י חלון 

ÈÏ˘Ó)(יז שלום"ג, נתיבותיה וכל נועם  דרכי  בקצרה "דרכיה בארנו כבר פירוש , .

ד')למעלה "(חלון שבין "דרך ההבדל ובין ""ארח " כי ואמרנו הגדול דרך . המעבר הוא "

כמו סופה. ועד מראשה ההולך כב)שבמדינה כא, נלך "(במדבר המלך דרכי"בדרך זה ודוגמת  .

" ומלת  וכיוצא. הקדושה דרך החנינה. דרך הרחמים דרך כמו הנודעים, על נועםהחכמה "

כדרך עולם. ושמחת  העליון  יא)האור טז, את"(תהלים שמחות שובע חיים  ארח תודיעני

נצח  בימינך נעימות ""פניך ומלת  היימינך . הכלל וכדברי החכמה דרך על שבימינו "" ואמר ב.

נצח " וכן"נעימות  יז). צ, עלינו "(שם אלהינו אדני נועם  למעלה"ויהי בארנו זה וגם (חדר .

ח') חלון "ח' אמר זה וכנגד נועם. דרכי עד "דרכיה הולך שבחכמה ודרך דרך כל כלומר .

פניו. את  שמחות  שובע  הוא בה', דבק בחכמה ההולך כי  העליון. הנועם  עד הטובה תכלית

כו)וכדרך ב, ושמחה "(קהלת  ודעת חכמה נתן לפניו שטוב לאדם יזכה "כי דרך בכל והנה .

ויש ענוה. בדרך ויש  החנינה. בדרך ויש החסד. בדרך ויש צדק. בדרך יש העליון. הנועם אל

" ומלת  מעלתו. וכפי מצבו כפי ואחד אחד כל קדושה; הפרטינתיב בדרך המהל על הוא  "ֲַַָ

" כמו ואינו לעצמו. אחד כל המקומותארח שיעשה מן עליו שהולכים הרבים  דרך שהוא "

החכמה. דרכי  הן המשפט יסודות  הנה המשפט. ענין  משל דרך על שבמדינה. והכפרים 

מחלל  בדין  שחקקה מה בזה, הכלולים והפרטים הנואף בדין  שחקקה מה תאמר כאילו

ארחות דרך בכל ויש השופטים . כל ישפטו האלו החקים  פי  ועל וכיוצא, הגנב ודין ֻשבת ,

ה  הוא  המשפט  מדת  תאמר או למעלה. כמבואר הםדרך "רבות הענינים  ופרטי הגדול "
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ושופט "ארחות"ה  שופט  כל ואלם צדק. משפט  מדת  שהוא הגדול הדרך אל הולכים וכולם  .

דין לדון  מיוחד נתיב צריך דבר בכל כי רעהו. ובין איש  בין לשפוט לעצמו, נתיבות  יעשה

אעפ  זה, וזולת  החכמה. כפי שקולים נתיבותיו תהיינה חכם, השופט  ואם  לאמתו. י"אמת

" אמר זה ועל נתיבתו. יעות  חכמה, ולמד בצדק לשפוט שלוםשחפץ נתיבותיה ."וכל ְֵַ

הרשעים נתיבות ואולם רע. פגע  ואין שטן  אין שלום , בחכמה העשויות שהנתיבות

ע ישעיה הנביא  שאמר כמו לו. יצר עליהם הולך כל ח)ה"והכסילים , עקשו "(נט, נתיבותיהם

שלום ידע לא בה דורך כל ""להם, שמלת  למדנו ילך נתיב . ידוע  נתיב לעצמו העושה על "

בנתיבותיו  ללכת הזוכה והנה שלום . בנתיבותיהם שאין  ואמר לרבים . דרך ואינו עליה

אמר  הנתיבות אצל ולכן ידועים. הדרכים ואולם  ומכבוד. מחכמה יקר שהוא אות בחכמה

למעלה"שלום" כמבואר ההצלחה כל כולל שהוא  ב'), החכמה(חלון אמרה לזה ודומה (משלי .

כ) משפט "ח, נתיבות בתוך אהלך, צדקה בעז בארח  במקומו ויתבאר זה "" בפסוק והבדיל ה.

וכבוד  עושר לקנות  תצליח  אם גם כאומר החכמה. לדרכי והּסכלות  הרשעה דרכי בין 

ּבציֹות ולדרוך ימים  לרדת  תצטרך כי  מהומה. של עושר יהיה הרוב על בינתך, על ִַַבהשענך

שמירתן . על תדאג אספתם  ואם ימיך. ביגון  ויכלו לבך, ישכב לא בלילה גם  ולכנוס . לאסוף

ששנינו ב)כמו דאגה "(אבות , מרבה נכסים  לא "מרבה ממנו. הנמשך הכבוד לענין הוא וכן .

" תהיה אם וכן  ותסתכן. קנאים  בך ויפגעו מרעהו איש קנאת  בהיות  המריבה, מן חכםתנצל

הגנבים"בעיניך  עם ותרץ אדם  בני  בתענוגות  ותתענג  יח), נ , תהלים עוד (עיין והמנאפים .

ענ  ויהפך לנג "מעט למעלה"ג  כמבואר לסרת -טעם  והנועם  ה ')ע , העונ (חלון אבל שתתענג . ג  ַָ

לך  יהיו בנתיבותיה שתנחל והכבוד והעושר עולם . וחיי  נצח  נעימות  לך יהיה חכמה בדרך

בתורה נאמר וכן  רע. פגע  ואין  שטן אין  כד)לשלום ו , וישמרך "(במדבר יי ' פירוש ,"יברכך ,

" וכבוד, בעושר ומשטין וישמרך יברכך מזיק מכל ה )" יא, רבה  כה ).(במדבר ו, יי'"(במדבר יאר

ויחנך  אליך ימים ."פניו וארך חיים  שנות  ותנחל ובדעת, בחכמה פנים  במאור פירוש , כו). (ו ,

שלום" לך וישם  אליך פניו יי ' שבארנו:"ישא  וכמו ההצלחות כל תכלית הוא  השלום פירוש , .

ÈÏ˘Ó)(יח מאושר "ג , ותומכיה בה למחזיקים היא חיים בין"עץ הבדל יש פירוש, .

"מחזיק " ובין ""תומך " מלת בדבר מחזיק . לתפוס ומתגבר ומחזיק יד השולח  על הונחה "

כמו לסור. מניחו ואינו ממנו, ד)הסר ד, בו "(שמות ויחזק ידו לתפסו "וישלח התחזק לולי כי  . ָ

וכן וסר. הולך הנחש  היה ובכחו, כה )בידו כב, עמה "(דברים ושכב האיש בה ולולי"והחזיק .

אמר כן על כי  מעליו. נוטה היתה ּוּתפׂשּה בה כו)החזיק כב, דבר "(שם תעשה לא ."ולנערה ְָָ

" תומך תומך ומלת  הוא  כי  הדברים, מן דבר עלי להניח  ובסיס כן שנעשה מי על הונחה "

כמו עליו. לנוח  חפץ הדבר ואותו ההוא , יז)הדבר מח, אביו "(בראשית יד יז,."ויתמוך (שמות 

בידיו "יב) תמכו וחור מיצר "ואהרן הפוכים החכמה דרכי כי מבואר. והנמשל משל. זה וכל .

החכמה  דרכי תהיינה ה', ביראת האדם ויתגבר יתאמץ לא ואם  והבינה. השכל ומדרכי הלב,

שאמר וכמו ממנו. ג )סרים  ג, גרגרותיך "(משלי על למעלהקשרם  ומבואר ג ')" ומי(חלון .

שכלו  דרכי  נגד ומתעקש לבו, דרכי  וכובש  יצרו על כארי  מתגבר הוא כי  בה. מחזיק שחפץ
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" אמר וכנגדו החכמה. בדרך ואוחז בה ובינתו, למחזיקים  היא חיים  חיה "עץ כן  העושה כי  .

וזה  לעולם , וחי ואכל ממנו לקחת החיים, עץ אל ידו ששולח  למי ודומה עולם, חיי יחיה

בראשית במעשה כב)רמוז ג, שההולך (בראשית  ט ]. חלון סוף ד, [חדר למעלה בארנו וכן  .

[בית לבו על אלהים  מכתב כמו החכמה ותהיה האלוהי . העזר אל באחריתו יזכה בחכמה

יו  חדר שני , בית  ט; חלון  ה חדר צריך "ראשון , ואינו הלב. בטבע  בחכמה ילך ואז ג ]. חלון ד

ציורים בו שאין לפי  בלבו. מנוח מצאה כי  עוד ממנה תסור לא כי  בה, ולהחזק להתגבר

הכ  הכלל וכדברי ממנה. ""הפוכים אמר וכנגדו מאושר ז. שתומך "ותומכיה מי אשרי  כי  .

כדרך החכמה. לג )בלבו יד, חכמה "(משלי תנוח נבון למעלהבלב עליו ורמזנו חלון " ט' (חדר

"ח)"י  ואמר החל וכן חכמה . מצא  אדם למעלה"אשרי  כמבואר התומך על והוא ז). .(חלון

" סיים מאושר וכן :"ותומכיה

יא  חלון 

ÈÏ˘Ó)(יט בתבונה "ג , שמים כונן  ארץ, יסד בחכמה הטובה "יי ' שהזכיר אחר פירוש, .

אורך  שבימינה אנשיה, אליהן שזוכים  הגדולות והסגולות  החכמה מן המסתעפת  הגדולה

ותאמר  החפץ על תתמה אל ואמר הדבר. סוד להודיע שב וכבוד. עושר ובשמאלה ימים 

" כי בהן ? בלכתו בתורה הכתובים  החקים בעבור האלו הסגולות האדם ינחל יי'למה ֻ

ארץ  יסד ב "בחכמה השם כלומר הים". הארץ, יסד דרכיה פי  ועל החכמה במדת  בחר ה

הרעות והחיות  החיים בעלי והעמקים , והגבעות  ההרים והנהרות  הנחלים  והיבשה

וזמני והזריעה החרישה הדברים כל טבעי  וכן והדגה. והרמש והעוף והבהמות למיניהן,

והכפור  והברקים והרעמים  הגשמים  האילן , ופירות  והתבואות  הזרעים  ומיני הצמיחה

נוסדו  אלו כל והעבים. השטים  והעננים  והסערה והסּופה הרוחות ומשפט  והברד. והשלג

" במלת כלולים  וכולם החכמה, הראשון ארץ במדת  בבית  כמבואר ה ')" חלון ח' וכל (חדר .

את יצר ולעומתן בחכמתו. שראה כפי  ובמספר ובמשקל במדה יסד הדברים  מאלו דבר

דרכי לו וחקק החכמה, נושאי שהן הכחות  כל כוללת חיים נשמת  בו ונפח  בחכמה, האדם 

ב  ללכת  משתנה החכמה תמורה, בעל הוא כי  ירע. יחפוץ ואם  מעשיו, ייטיב יחפוץ אם  הן.

ומרע לרע מטוב משתנים  התמורה, בעלי הארץ מוסדות  כל וכן  לטוב. ומרע לרע  מטוב

כמה  לרעה. עתים לטובה, עתים  השמש. תחת שהן והרעות  הטובות כלל והם לטוב.

ושנת וטלולה. גשומה שנה כולם, ומורכבים בעפר. וכמה במים. וכמה ברוח. יש תהפוכות 

והשמש הירח והמאורות  שמים כונן וכן החכמה. במשפט הכל בזה. וכיוצא  ויגון  רעה עוצר

זה  במקום  לבאר אוכל ולא בתבונה. הכל וכחותיהם  ותקופותיהם מהלכם השמים , וצבא

" בספר אבל גניםיותר. בעמעין ארץ "" אצל כתב למה יתבאר ושם  היטב. אפרשנו ה

""חכמה " שמים  ואצל ""תבונה , ותהומות  שחקים  ואצל המדברים"דעת, מליצות  כל כי .

השמים ותכונות בחכמה, הארץ מוסדות שכל ולפי טוב. ושכל חן מלאות הקדש  ברוח 

דרכיו  ונגד לעמתו כי תבונה. יפיק ואדם חכמה שמצא  האיש  מאושר מה תבין  בתבונה,

אחר במקום  אמר וכן  והשמים . הארץ טובות  ערכי נוסדו כב)הטובים ח, קנני"(משלי יי'
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דרכו  ""ראשית במלת  בראשית  מעשה מתחיל ולרמז למעלה. ובארנוהו כלומר "בראשית. .

" המתרגם תרגום וכן  החכמה. והיא אל, דרכי ראשית שהיתה יתבמדה יי' ברא  בחוכמתא ֵ

ארעא  וית  שם:"שמיא  שיתבאר  כמו חכמה. בארח היא  גם  התבונה כי  .

ÈÏ˘Ó)(כ טל "ג , ירעפו ושחקים  נבקעו, תהומות העליונה "בדעתו בדעתו פירוש , .

השחקים וכן חיים , מים  ונובעות התהום  מתחת  הבוקעות  מעינות והן  תהומות, נבקעו

לא  נכבד, מטעם הדעת  למדת  אותן ויחס עצמן בפני  השתים  אלו והזכיר טל. המרעיפים

" ספר אל צורנו יגיענו אשר עד פה לכתבו גניםאוכל הכתובים"מעין  שאר עם  יתבאר ושם ,

אליהן . הדומים 

יב  חלון

ÈÏ˘Ó)(כא ומזמה "ג, תושיה נצור מעיניך, ילוזו אל שהודעתיך "בני , אחר פירוש , .

ב  ושהשם והדעת, והתבונה החכמה והשמים"תפארת בחכמה ארץ ויסד אותם  אוהב ה

ומה  ספרים  ומפי  סופרים  מפי  ושמעת  שלמדת מה ובכל בם , תחזיק כי טוב הלא בתבונה,

" שהחל: כדרך לבבך. מעיני ילוזו ולא  בלבבך תנצור בתבונתך ּוּבינּות בדעתך, בני ,שציירת ִָ

תשכח  אל הסכל תורתי  שיראה כדרך העינים  מראה על מדבר ואינו למעלה. ומבואר "

" מלת  אבל והארץ. ותבונה מעיניך השמים החכמה בציורי  המשוטטים  הלב עיני  על "

למעלה  שבארנו וכמו לראות עין כמו מהן  אחת שכל הנפשיות הכחות  ּכלל וכן ְַוהדעת ,

א') חלון ג' בכל (חדר ללכת האדם  צריך והנה החמישי. הכלל וכדברי החכמה, נושאי  והן  .

תפעלנה  הנה שגם  הבינה, וכח השכל כח  כמו היקרים  בכחותיו וכן החכמה, בדרך וכח  ֵָכח 

" אמר זה ועל החכמה. ומזמה בארחות  תושיה ""נצור ומלת  השלישי ,תושיה . בבית יתבאר "

" ומלת  החכמה. כפי המעשים על זו מלה שהנחת  גמורות בראיות יתבאר מזמה ואברר "

בעז  הדברים ,"במקומו מן  בדבר והעיון הלב מחשבת  תגבורת על שהנחתו אברר ושם ה,

ששנינו כמו עיקר והמעשה למעלה. שרמזנו א)וכמו אלא "(אבות, עיקר המדרש ולא

בארח "המעשה  מעשים  שהן ה' בדרכי  וההליכה וחקֹותיה התורה מצות  כל המעשה ובכלל .ֻ

" הקדים ולכן למעלה. שהתבאר כמו הלב "תושיה חכמה יצר כי  קשה המעשה ואולם  .

ז  קדמונינו שאמרו כמו מעשה. לידי  מביא והתלמוד שמוע . יאבו לא מ,ל"והתאוה (קידושין

המעשה.ב) עליה תקל בנפש  יתגברו אם ובדעת בתבונה הלב ומחשבת העיון כי  אמת וכן  .

ה  היא ""מזמה "וזאת שתיהן נצור כן  ועל ומזמה . :"תושיה

ÈÏ˘Ó)(כב לגרגרותיך "ג , וחן לנפשך, חיים החכמה,"ויהיו סגולות יבאר פירוש , .

" אמר למעלה כי ומזמה. [ל]תושיה הנוצר זוכה דברים  יעזבוך ובאיזו אל ואמת ."חסד ֵ

" טוב ואמר ושכל חן ""ומצא  אמר גם  בימינה . ימים גם"ארך סתומות. מליצות והם .

בימינה " ימים  חכמיםארך רואים  אנו הטוען יטען  ואולי הזה. עולם  חיי על לפרש  נוכל "

בגמרא  שאמרו וכמו בילדותם? ב)ימותו לט, זה?"(קידושין של ימיו אריכות  ועוד היכן "

ז  קדמונינו אמרו וכבר יזקינו. גם יחיו רשעים  כי יקרה שכולו "(שם)ל"לפעמים לעולם 
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ע"ארוך  שלמה המלך וכן  והמזמה ". שהתושיה והיא  היטב, באר דבריו לפרש עתה בא ה

אעפ  החכמה מן הנלוז כי לנפש. חיים אי"הם  חי , שהוא  הגוף י חיי רק נפש חיי  חי  נו

ז  קדמונינו אמרו זה ועל השמש . תחת חיים  שהם הבהמות חיי ב)ל"כדרך יח, (ברכות 

מתים" קרוים  בחייהן תאיר "הרשעים  כי נפש, חיי  חי בחכמה וההולך אמת. ודבריהם ,

קהלת  שאמר כמו חיים. באור יג )נפשו ב, מן"(קהלת  לחכמה יתרון  שיש אני  וראיתי

החשך  מן  האור כיתרון למעלה"השכלות, ובארנוהו י'), חלון ז ' בחכמה (חדר ההולך והנה .

נשגב  ענין בעצמו ומוצא  עליונים . בדברים  דבק ובמחשבתו ושמחה, עוז בלבו ימצא

החיים . באור יאיר מגופו, נפשו ּבהּפרד לו יקרה וכן הנפש . חיי הם ואלו הטבע, ְִֵָמדרכי 

הדעת ציורי  גלוי בו בהיות ומזמה תושיה שבעל השניה, הסגולה הולך. בחושך והכסיל

וימצא  בהם  ישמח  דבריו השומע כל ודעת . טעם  טּוב יעלה שפתו על וההשכל, והבינה

" אמר זה ועל אדם. כל בעיני לגרגרותיך חן שבארנו"וחן וכמו ג '). "(חלון "גרגרותיך שמלת  ִַ

" מלת שם בארנו וכן  קול. המוציאה הקנה על כלומר "חןנופל והבינה. הדעת על שהוא  , ֶָ

מן הנלוז כן ואין בך. ישמחו מלי שומעי כל בגרגרותיך, חן  יהיו והמזמה ִֶהתושיה

אעפ  אולת"החכמה, ּולדּבר הבל לעניני  בהם ישתמש הנה ובינה, שכל בעל בטבע שהוא  ְֶַי 

הם והמזמה והתושיה שומעיו. בעיני לחן  שיתננו אלוהי ענין  בו ואין ותעתועים ,

בשקול  אלהים ומראות ושמחה בעוז נפשו להחיות האדם, על האלוהי  העזר המושכים 

ומלאכת למודיות חכמות  בעבור חן, אנשי לּכת דומה ואינו כל. בעיני לחן  ולתתו ַהדעת ,

מלבד  אבל ומחכמתם, מידיעתם נהנין שהן  בעבור ושרים , מלך בעיני חן הנושאים מעשה

ואדם . אלהים  בעיני חן ישאו קולם בנושאם  ומזמה תושיה ואנשי  חן . נושאים אינן  זה

ב  השם  אל החן"כשיתפללו כי  להן . יתרצו ושרים  ממלך דבר כשיבקשו וכן  להם , יעתר ֵֵָה

כדרך בגרגרותיך. יד)קבוע ב, השירים  נאוה "(שיר ומראך ערב קולך קדש .כי  בשיר הכתוב "

למעלה זה בארנו ג ')וכבר :(חלון

יג  חלון 

ÈÏ˘Ó)( כג תגוף "ג, לא  ורגלך דרכך, לבטח  תלך הסגולות"אז שהזכיר אחר פירוש, .

להזכיר  ׁשב הפנימיות, הסגולות  הכוללים והחן  החיים  והם  החכם, להן שזוכה ָהנפשיות 

ה "ג  שבין  ההבדלים בעיניו "כ בחכמה חכם  והולך ה' את הירא  ובין בינתו, על והנשען "

אפשר  שאי שכמו שזכר. הנפשיות הסגולות לשתי  דומים והם  השמש . תחת שהן  בענינים 

בדברים שיזכיר האחרים ההבדלים כן החכמים , ובין  הנלוזים  בין  מבדילים  שהם  להכחישם 

מענין הזכיר לא כן  ועל האדם. צורת בו שיש  מי  יכחישום  לא הם גם השמש, תחת שהן 

כמעשה  אליהן שמגיע  רשעים שיש רואין אנו כי  וכיוצא , והבנים  והאשה והנחלה העושר

נחשבת אינה והצלחתם  וכבודם הרשעים  שעושר אומר היה ואם  להיפך. וכן  הצדיקים ,

הלב. באמונת  תלוי  זה כל שכרם , נגד כאין  הצדיקים וצרות לקלון. שאחריתם  לפי  למאומה

ע החכמים"והמלך בהם  שנבדלים האדם, לבינת המושגים  ההבדלים לבאר רוצה ה

הגרגרות וחן הנפש  חיי כמו עצמיים, הבדלים לעולם .402והכסילים  לרשעים  יגיעו שלא
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ג  הזכיר הזה, העולם  בטובת  כשמדבר אם"ולכן  גם  כלל, לרשעים  מגיעין  שאינן ענינים כ

" ויהיו ויצליחו פניהםיעשירו נגד ונבונים בעיניהם  ""חכמים  האחד, דרכך . לבטח  תלך ."אז

אעפ  ונכבד, ועשיר בגבורים לבו ואמיץ בטבע ושכל בינה בעל הנלוז יהיה אם  גם  י"כלומר

דרך  שבכל יודה הנה סגולותיו, ושאר ובינתו שכלו לו תעמודנה כי שקר על נפשו שמבטיח 

לדעת יוכל ומי  תמיד. ההוות  התמורות מהמון לו תקראנה פן  יום, מילדי  לבו יפחד שילך

להביט  עיניו ונושא  בדרך בלכתו וכן  הדאגה. ומן הלב מפחד ינצל לא והנה יום? ילד מה

זה  וכל ברגליו. וינגף בלי -ראות עליו דורך שהוא  הקוץ ומן האבן מן  ינצל במה למרחוק,

הדאגות מן להצילם  מספיקים וערמתם ובינתם  שכלם  שאין אדם  לבני  ללמד ומשל דוגמא 

ויסתכנו  אחר בענין  ישכחו ההיא  בעת  אחד, ענין  על יביטו כאשר כי הטבעיות. הסכנות  ומן 

אעפ  הרגל, נגיפת כמשל נגד "בו. שהוא  באבן  רגלו נוגף הוא האדם , בראש עינים  שיש י

יש אם ממחשבתו ההיא בעת  ונעלם  לצדדין , או להלאה להביט  צריך שלפעמים  לפי עיניו.

" בספר שאברר וכמו דבר. בכל וכן  רגלו. לפני גניםאבן  בעז מעין האדם"" לבינת שאין  ה

" לשון  שהונח הקדש בכתבי מצינו ולא  הזה. העולם וברעות בטובות מבוא "נה ביולשכלו

אמר וכן  עניניהן , כד)על כ, דרכו?"(משלי יבין מה ואדם גבר, מצעדי  שאין"מיי ' למדנו ,

וכן גבר. מצעדי לבדו ומה' דרכו. על רע יקרנו פן תמיד ידאג אבל דרכו. להבין  יוכל האדם 

לבטח  ילך ומזמה תושיה נוצר כי שהודיע עתה מפרשין  שאנו הכתוב מליצת לזה ֵדומה

ואעפ  השם. ישועות ושמחת עוז בנפשו ויש  בה', בוטח  הוא  כי  דרכו,"דרכו. מבין שאינו י 

הראשון בבית  שבארנו כדרך עליו. משגיח  השם כי ד')יודע חלון ה ' נא,בפירוש(חדר (תהלים 

ישעך "יד) ששון  לי הבטחון"השיבה מוצאים  והם תושיה, באנשי  דבקה השם השגחת  כי  .

ולא  ינום  לא  כי דעת . בלי  רגלו יגוף לא אחר, צד אל כשיביט וכן  שם . שבארנו וכמו בלבם,

שומר  בלבותם:403יישן והטובים  החכמים 

ÈÏ˘Ó)(כד שנתך "ג , וערבה ושכבת  תפחד, לא תשכב על "אם מוסף זה מאמר פירוש , .

והם ממחשבתם , דבר ישכחו לא  והפקח  שהערום  לומר אדם  יתעקש  אם  גם הראשון.

האם מיטתם? על לישן בלכתם  יעשו מה הנה מהן . להנצל ומקרה מקרה כל על מסתכלים

יפחד לא  והרי(לבד)תאמר וכיוצא? לילה שודדי  או יבואו גנבים פן בטבע , יחרד ולא [לבו]

דומה  השינה בעת  כי  תצילם. שבינתם לומר דרך ואין  הלב. בפחד מטתם אל עולים  הם

מן עליהם  יגן  מי שינתם  בעת וכן  עד-מה. יודע ואינו בידו בינתו כח  ואין  מת , לפגר האדם 

במקרי השינה בעת  יסתכן  או ובבהלה. בחרדה ויקיץ לילה? ושודדי גנבים כשיבואו הרעה,

ויחת רעיוניו יבהלוהו או האדם404הגוף יוכל לא הדברים אלה כל ומחזיונות . מחלומות  ְֵָ

עת שהוא עמו בל שלבו בעת  עליו באים הם  כי ובעשרו. ובבינתו בשכלו מהן  להמלט

לא  לשכב ילך אם ומזמה. תושיה נוצר יירא לא  אלה שמכל הקדש  ברוח  והבטיח ֵהשינה.

לעיל 402. רבינו שכתב כמו העולמים, רבון  אצל מתקבלות בגרגרותיהם מבטאים  שהם  שהתפילות

הקב"ה 403. הוא

ואימה404. פחד יח)ענין יז, וכן  ב; י , (ירמיה
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בחלומו  כשראה הנביא  שאמר כדרך ערבות. מתוך ויקיץ שנתו עליו יערב ובשכבו יפחד,

ישראל על לבוא  העתידות והטובות  כו)הנחמות לא, ואראה,"(ירמיה הקיצותי זאת  על

לי ערבה אמרה "ושנתי זה כל וכנגד תערב. שנתו גם  הדעת, במזמת  ה' על מתענג כל וכן .

ברמז ו)התורה ו , ובקומך "(דברים ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם ללמד "ודברת  .

הסדר: על ודבר רעות. יקרוהו ולא  תמיד, האדם  על מגין  ומזימותיה התורה אור כי

ביתך " ""בשבתך שלמה אמר זה וכנגד לגרגרותיך , וחן  לנפשך חיים יושב "והיו בהיותו כי .

חיים ירבה תורה, בדברי  ומדבר ומזמה, תושיה נוצר והוא  ורעיו, אחיו בין  ובעירו ֵֵָבביתו

ששנינו כדרך דבריו. כשישמעו לגרגרותיו וחן  ז)לנפשו משנה ב מרבה "(אבות, תורה מרבה

חכמה  מרבה ישיבה מרבה יפה."חיים, פרשתיו אבות ובפירוש בדרך "405. וכנגדו "ובלכתך ,

" שלמה תגוף אמר לא  ורגלך דרכך לבטח  תלך אח "אז שפרשנוהו. דרך ועל אמר ", כ

""ובשכבך " שלמה אמר וכנגדו שכבך. בזמן או לישן  לכתך בעת כלומר לא . תשכב אם

ואח "תפחד  ."" אמר ""ובקומך כ שלמה אמר וכנגדו השינה. אחר שהוא  וערבה , ושכבת 

""שנתך  כי הבן שנתך. לך וערבה ותיקץ ששכבת  אחר כלומר יושר . אמרי 406:"נמרצו ֵָ

יד  חלון 

ÈÏ˘Ó)( כה תבוא "ג , כי רשעים  ומשואת  פתאום, מפחד תירא שהזכיר "אל אחר פירוש, .

בהשכל  מהן להנצל שאין  מודים  וכולם  דעת, בלי  האדם בהן  שנלכד הרעות  מיני 

האדם ׁשבת על גם  לדבר עתה חזר שבארנו, מטעם  והשינה ההליכה על ודּבר ְִֶֶֶובתחבולה;

בטח  יושב שהוא לבו על ונשען  עוזו ובקרית  בעשרו בוטח והוא  ובחומותיו ובעירו בביתו

מהן . להמלט כדי  עליהם להתבונן  האדם  ללב שאפשר המקרים מכל בתחבולותיו ומשתמר

שיש יודע  האדם כל כי  פתאום . פחד יבוא  פן  יירא הלא לבבך כי  נצלת . לא  עדיין ואמר

דבר  הפתאומים , החלאים  הפתאומית, המיתה כמו פתאום. פתע  הבאים לאלפים ֶֶתמורות

להתבונן לך אפשר שאי פתאום, מּפחד עת  כל תירא והנה וכיוצא . שוטף וגשם  ִַַורעש 

תירא  הלא בבינתך, ההצלה סבות  להכין תוכל שלא יודע אתה ואם  מהן. להנצל עליהם

רשע מׁשֹואת וכן  בהם. זכרך עת פתאום ,בכל רשעים  שואת תבוא אם כלומר תבוא . כי ים ִַ

לנער  חמה תוכחות  הגדולות התוכחות כי407והן להנצל? תעשה מה הארץ. מן הרשעים ְֵֵַָ

" לאמר לבבך על תשען הנולד אם על אני  כמו "צופה לא  לך, הנודעות ברעות  רק זה אין .

ּילכד  לא  וכן  פתאום, מפחד יירא  לא ומזמה תושיה נוצר אבל הלב. מעיני הנעלמים  ִֵֵָאלה

שיתבאר: כמו רשעים  שואת תבוא  אם 

ÈÏ˘Ó)(כו מלכד "ג, רגלך ושמר בכסלך, יהיה יי ' כל "כי טעם  יפרש  עתה פירוש, . ִֶָ

שינתו, עליו ויערב לישן  בלכתו יפחד ולא רגלו, יגוף ולא דרכו לבטח ילך למה הדברים .

.405139-140 עמ' תשס"ג מהד' לבנון , יין 

כה 406. ו, איוב

ממנה"407. רשעים וינערו הארץ בכנפות יג)"לאחוז לח, (איוב
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לבטח  ההליכה והן  מהן, השלשה כי תבוא ? כי רשעים  ומשואת  פתאום  מפחד יירא ולא 

כולם שהן  פתאום , מפחד בביתו יירא ולא  השינה, מעת  יפחד ושלא  הלב, דאגת  בלי

בכל  בו דבקה השם השגחת תהיה ומזמה, תושיה נוצר האדם בהיות  הנה הלב, ֵֵָבמחשבת 

" ומלת  בכסלו. עוז ויתן  כמוכסל דבר המצוקות  ושכחת הבטחון  על כד)" לא, אם"(איוב

כסלי זהב וכן "שמתי  ו). עח, כסלם(תהלים  באלהים  כסלו "וישימו זהב בשומו הכסיל וכמו .

היא  וזאת רע, מכל להצילו לו יעמדו והכסף הזהב כי  בלבו ואומר ומצותיו, ה' תורת ישכח 

כסלו, באלהים וׂשם ובוטח השם מצות  השומר כן  כמו שקר. הוא [אמנם ] ואם  ָהבטחון

" עמדיואומר אלהים  יהיה בדרכיו אלך וישחק "אם כח, בו ומוסיף בכסלו ה' יהיה הנה ,

כדרך מורא . ולכל פחד א)לכל כח, יבטח "(משלי ככפיר וצדיקים רשע , רודף ואין וידוע"נסו .

אמר שכן  דבר משום  יירא  לא כב)שהכפיר לט, יחת"(איוב ולא  לפחד מקום"ישחק ולדעתי  . ֵָ

" מלת  נגזר ומהן  בכסלים . הוא והבטחון  והשאננות ועל כסל המנוחה הבטחון . על והונח "

" אמר בכסלך זה יהיה יי ' השלשה כי ועל תפחד. ולא תירא לא ואז הכסל, כח  בך להוסיף "

בפועל, כולם שהן הרשעים , מׁשֹואת וההמלטה השינה, ועריבות הרגל, נגיפת ִַהאחרים ,

ב  השם בהשגחת מהן תנצל ומזימה, תושיה נוצר בהיותך שלא "הנה אותך שומר הוא  כי ה. ֵ

" אמר זה ועל רעה. אליך מלכד תאונה רגלך שתוכל "ושמר הדברים  מן  שישמרך כלומר . ִֶָ

ועל  אלף, ימינך על בהם ונלכדים  נופלים תראה מהן. להנצל דרך ואין  פתאום, בהם להלכד

פגעים . של בשיר שנזכר כדרך יקרבו. לא  ואליך רבבה, הלכידה 408שמאלך מליצת וכדמות 

ואמר קהלת  בספר יב)זכר במצודה "(ט, שנאחזים  כדגים  עתו, את האדם ידע לא גם כי

פתאום עליהם כשתפול רעה לעת  אדם בני  יוקשים בהם  בפח, האחוזות  וכצפרים  ."רעה

" קרא  זה והבן:לכד וכל מלכד. שישמרו והבטיח זה בפסוק " ִֶֶָָ

טו חלון 

ÈÏ˘Ó)(כז לעשות"ג, ידך לאל בהיות  מבעליו טוב תמנע שהזכיר "אל אחר פירוש, .

בדברים הן  החכמה, אנשי אליהן שזוכים  הנכבדות והמעלות ותפארתה, החכמה סגולת

אזהרות . בחמש  האדם נפש  להזהיר בא  השמש ; תחת שהן  בדברים גם לשמש, ממעל שהן 

אדם שבין  פרטים דברים הם כי  הפרשה. בכל שדּבר מה עם  קשור ענינם  אין הפשט  ִֶוכפי

שאמר וההלואה הצדקה מצות כמו התורה. במצות וכלולים  י)לחבירו טו, ירע"(דברים ולא

לו  בתתך ובמצות "לבבך יז). יט, תשנא "(ויקרא יח),"לא תטור "(יט, ולא תקום  (שם)."לא 

כמוך " לרעך יותר "ואהבת אלו אזהרות  בחמש בחר למה טעם צריך גם  בהן. וכיוצא .

שאמר ועוד דברים? ל)משאר רעה "(ג, גמלך לא  עם"אם גם  רב שאינו מי מזה וטוב .ָ

אמר ועוד מאהבה. מוכיחו אבל רע, עמו שגמל לא)מי חמס "(ג , באיש תקנא ומדת"אל .

עמוקים שלמה דברי ואולם  בכבודו. או הצדיק בעושר יקנא אם  גם  תמיד רעה הקנאה

והם כט)ורחבים, כג, סלע"(ירמיה יפוצץ ואלה "כפטיש  ישא. ומליצה משל אחד ומקרא .

ז 408. צא, תהלים 
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ולמינים לכתות  הנחלקים  החכמה מן  הנלוזים  לאנשים מגולות  תוכחות הם  האזהרות חמש

בכל  נטועים החכמה שנושאי  שיסדנו, הה' הכלל על נשען טעמו הזה הראשון  והפסוק רבים .

ונפ  בכח נפש  ולשמרם  מקבל שהוא  הדברים  כדמות  לצייר החכמה כח  בכולם נטוע  וכן  ש.

" בתאר המתואר הממשלה כח  בכולם  נטוע  וכן הו'. הכלל וכדברי ימשול "לב השומר. שבו ,

הכ  הכלל וכדברי  החכמה דרך אל להטותם  הנפשיות  הכחות  גלויה "על עצמה החכמה וכן א .

ללמוד  אדם  כל יוכל כן  ובעבור הדור. חכמי  ומפי  החכמים  וספרי  התורה בספר ונודעת

" מלת  כי  בארנו וכבר כחו. כפי בדרכיה וללכת ולקבלה כדרך טוב חכמה החכמה. על הונח "

ב) ד, לכם"(משלי נתתי טוב לקח יט)."כי לג, פניך "(שמות  על טובי כל אעביר ומלת"אני  .

ב בעליו " השם  שברכו מי  משל דרך על לבעלה. הראויה סגולה על הקדוש  בלשוננו הונח  ה ""

" האיש  מתואר העושר בעושר, של בדרך "בעליו בו ומשתמש  גדול שכל כח בו שיש מי .

" נקרא כמו"בעליו חכמה כב). טז , בעליו "(משלי ׂשכל חיים ולא "מקור עושר עושה אבל . ֵֶ

בעז  במקומו ויתבאר בעליו. איננו רעות בתחבולות  השכל בעל וכן  בעליו. איננו ה."במשפט

החמישי . בכלל למעלה כמבואר בראשית מעשה כל כחות  וכוללת עליונה האדם נפש והנה

סגולת וראויה הכ'. הכלל וכדברי  נברא. כן  ובעבור אדם  כל זה כי החכמה, בעבור זה וכל

" הנפש תתואר ולכן  האדם , בנפש  שתדבק החכמה החכמה של ואמר "בעליו הוכיח זה וכנגד .

כז) ג , לעשות"(משלי ידך לאל בהיות  מבעליו טוב תמנע  למושכל "אל קרוב שהוא  כמו כלומר . ֵ

ידו  לאל יש אם עמו, להטיב ראוי שהוא  ממי מבעליו, טוב למנוע  לאדם ראוי שאין ֵראשון

הנפש מן החכמה טוב למנוע ראוי שאין החכמה לענין  הוא  כן  טובה. עמו לעשות וכחו

לראות עינים  בך יש  כי הזאת . הטובה עמה לעשות ידך לאל שיש  אחר החכמה, אל ֵהראויה

על  למשול ולב החכמה, ציורי  לצייר וכח  החכמה, נושאי  שהן  הכחות וכלל לשמוע , ואזנים 

תוכחה  היא זאת והנה החכמה. מהן  ללמוד וספרים וסופרים החכמה, כפי ולהנהיגם הכחות 

" האומרים נגד יחכם ?גדולה ומי היא. ובשמים  החכמה, וכמו רמה ושקר. כזב זה שכל "

תורה יא-יד)שאמרה ל, הדבר "(דברים  אליך קרוב כי  וגו' היא בשמים לא וגו' היא נפלאת לא 

הראשוןמאד  בבית שבארנו וכמו וגו'. י')" חלון ח' האוילים(חדר כת נגד תוכחה היא  וכן  .

עליהם כב)שנאמר טז, אולת"(משלי אוילים ""ומוסר בספר ויתבאר גנים. בעז מעין כי"" ה.

לאכול  רק נברא  ולא לה, ראוי האדם  ואין אלהים, למלאכי טוב החכמה שדרך אומרים  הם

למעלה שבארנו וכמו אדם . בני בתענוגות ולהתענג  י ולשתות  חלון ט' :ג )"(חדר

ÈÏ˘Ó)(כח אתך "ג , ויש  אתן', ומחר ושוב, ל' לרעך תאמר נשען"אל זה פסוק פירוש . ֵ

הראשון בבית שיסדנו מה ב')על חלון ד' בדרך (חדר ללכת בלבו להסכים  האדם  שביכולת

אעפ  וכדרך"החכמה, כסיל. הנה עד שהיה לא)י  יח, ורוח "(יחזקאל חדש  לב לכם  ועׂשּו ֲֵַָ

ובארנוהו"חדשה  ב'), חלון לאדם(שם ושראוי  החכמה, בטוב המודים אדם מבני יש והנה .

ולשמרה  ללמדה בחכמה, ולאחוז ּסכלותם  לעזוב עליהם כבד כי  עצלים  הם  אבל בה. ללכת

יש כי  טוב. לא  דרך זה וגם יום, אל מיום הדבר דוחים  והם  בדרכיה. ללכת  עצמם  ולהרגיל

" ואמר, הוכיח  זה וכנגד חדשה. ורוח  חדש  לב להם  ויעשו רגע בכל לעשותו תאמר בידם אל
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אתך  ויש  אתן  ומחר ושוב לך שאין"לרעך שכמו ראשון  למושכל קרוב שהוא  כמו כלומר .

" דבר השואל לרע לומר ראוי אין  כן  מבעליו, טוב למנוע  ואתןראוי  מחר, ושוב עתה ל ֵֵַ

שתדחנו "לך  טוב אין לשלם , לו חייב אתה אם  וכן ממך. שואל שהוא הדבר אתך יש  אם  .

ממך  שואלת  נפשך הנה החכמה. לענין  ככה מיד. לו לשלם  המעות בכיסך ויש יום אל מיום

" תאמר ואיך גדול חכמה, היום אעסוק "עוד כן ואחר ימים , חודש  או זה שבוע  לי  המתיני ,

""בחכמה  זה והרי אתן. ומחר ושוב בך "ל נטוע כי ושאלתה, חפצה למלאות  אתך ויש  . ֵ

הראשון ובכתוב רגע . בכל החכמה משמעת אל לסור תוכל בלבך תסכים  ואם האדם. לב

" הנפש את והודיע"בעליו תאר לנפש . ראויה החכמה שאין  האומרים  האוילים  יוכיח בו כי ,

" הנפש  את  תאר הזה ובכתוב בעליו. הנפש  כי  דּברּו, שקר על "רעכי  זו מלה הנחת כי  . ְִֵַ

כדרך הנפש . והיא  אדם. שהן  מצד אדם בני שבין  יח)האהבה יט, לרעך "(ויקרא ואהבת

הראשון "כמוך  בבית  כמבואר אדם נפש  שהיא בעבור אהבה, על המדבר י , חלון י' .ח)"(חדר

והתוכחה  בעצם . רע שהיא  הנפש  את  שכן וכל יום. אל מיום הרע  את  לדחות  ומר רע  ֵֵַַַלכן

כי העצלה. כן  כמו הנפש , הׁשחת גורמת  שהאולת  כמו כי  העצלים . כת נגד היא  ְֵֶהזאת 

" ויהיה גדול הׁשחת  ישחת  ולבסוף יום . יום  בעיניו תתוסף כדרךחכם טז)" כו , חכם"(משלי ְֵֶַ

טעם משיבי משבעה בעיניו הראשון "עצל בבית ומבואר י , חלון ו' :ד)"(חדר

טז  חלון

ÈÏ˘Ó)(כט אתך "ג , לבטח  יושב והוא  רעה, רעך על תחרוש  נשען"אל זה פסוק פירוש  .

בהחלט. רע בתאר להתאר שתוכל הנפש כחות מכל אחד גם שאין  שיסדנו הט ' הכלל על

הראשון  ובבית החכמה. כפי טוב לפעול  בנפש נטועים הכחות כל ט')כי  ח' ז' ו ' חלון ד' (חדר

" המתוארות  הכחות שאפילו בראיות  בה תועבותבררנו נטועים הם גם הנביאים , בספרי  "

ה  והנה כולם. וכן  והעקשות הגאוה כמו החכמה. בעיניהם"לתשמישי  חורשים"חכמים הם  ,

עושות נפשם  כחות שכל ומדמים העליונה. החכמה דרכי ויכחישו הנפש כחות על רעה

" השם  ודרכי  הנפש , בטבע  נטועה ושהחכמה יתכנו בחכמה, שהםלא לפי בעיניהם , "

למעלה וכמבואר הלב. מיצר ה ')הפוכים  ז)בפסוק(חלון ג, בעיניך "(משלי חכם תהי  "אל

הכ  הכלל ""וכדברי  ואמר הוכיח  זה וכנגד אתך ו, לבטח  יושב והוא  רעה רעך על תחרוש ."אל

להטיב  חפצו וכל לבטח, עמך היושב האהוב שהרע  ראשון  למושכל קרוב שהוא  כמו ֵַכלומר

כגמול  לו שתעשה לך שונא כמו ולחושבו רעה עליו תחרוש  שאתה ראוי  שאין עמך,

תשתמש אם  כחותיה בכל עמך להטיב וחפצה לבטח , אתך היושבת  נפשך כן כמו ְֲֵָשנאתו.

רעה  שהיא ולומר בזדון  רעה עליה שתחרוש יתכן  איך העליונה, החכמה בדרכי בהן

ידעת משל, דרך על הרעות? את  תשלים כן  ושעל התועבות, לעשות מבקשים ושכחותיה

הנאופים בעלת שהיא  רעה תחרוש  למה המין. לקיום  לטובה בה נטוע נשים  תאות  ֹשכח

ה  כת נגד היא הזאת  והתוכחה רמה? ביד נפש בשאט  התועבות  ותעשה חכמים"והטומאה,

הטובה,בעיניהם ממניעת רע  רע  על רעה חרישת וכן  מהן . רעה כת שאין בארנו שכבר "ֵַַ

" האומר  ושוב ומן והבן:"ל . ֵ
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ÈÏ˘Ó)(ל רעה "ג ' גמלך לא אם  חנם, אדם עם  תריב על "אל נשען זה פסוק פירוש .

הראשון  בבית שכתבנו י')מה חלון ו ' ה (חדר פניו "במדת  נגד המשחיתים"נבון  כת שהן  ,

און פועלי התא ּמרּו ובדעות . באמונות  הצדיקים עם  ומריבים  לבם על הנשענים  ְְִַהגדולים

לברר  וחפצים ה', ביראת  הנכללים  הדברים  כל על בטולים והבינה השכל במופתי  להוכיח

" ומלת  ממש . בהם  ושאין מתעתעים והחכמים הטענותריב שהנביאים על הנחתו "

לברר  אחד כל ורוצה חבירו על מתמרמר מהן אחד כשכל רעהו, ובין איש שבין  והנצוחים

כמו בטענות. כה )זכותו יא, בם ?"(שופטים  נלחם  נלחם  אם  ישראל, עם  רב פירושהרֹוב " ֲָ

נקראים המשפטים  כל וכן  בם ? נלחם או טענות , בדברי עמהם  ונכנס עליהם התמרמר האם 

ריבות" כמו"דברי ג ). כג , בריבו "(שמות  תהדר לא  יז)."ודל יט, האנשים"(דברים שני  ועמדו

הריב  להם שעשה "אשר חבירו על צועק אחד וכל בדברים  מריבים שהן  לפי הרבה. וכן  ,

" שם הנחת ממנו ונבדל לדבריו. פנים ומראה כהוגן , שלא הברור תוכחה עמו על הוא  כי  "

ג  והוא  תמצא"המדעי. ולכן  עמו. ולהטיב האמת על להעמידו שחפץ מאהבה ב)כ ו , (מיכה

יתוכח " ישראל ועם עמו, עם  ליי ' ריב וכן"כי  פשעיהם, על עמם  רב שהוא כביכול כלומר . ַ

עמהם ולהטיב האמת על להעמידם טוב, לא הדרך שהלכו במופת , להם ומברר יתוכח 

וכן  ד)באחריתם. ד, יוכח "(הושע ואל ירב אל איש  ""אך ובספר גנים, באר מעין  יתבאר "

בעז  ""היטב אמר זה וכנגד רעה ה. גמלך לא אם  חנם  אדם עם  תריב שהוא "אל כמו כלומר .

מריבה  עמו ולעשות שיהיה, מי אדם  על להתמרמר ראוי  שאין  ראשון למושכל קרוב

לא  אם  אבל וכיוצא. רע  עליו שדּבר או שעשקו כגון רע, גמלו לא  אם ובטענות ִֶבדברים 

רעה  ממנו עםקבל המריבים האלו הרשעים מריבת  תתכן לא  כן  וכמו המריבה. תתכן  לא 

והחכמים הנביאים  דברי כי טעם . בלי עליהם ומתמרמרים  והצדיקים  והנביאים החכמים 

אשר  זה ומי  וחסדו. טובו השם גדולת  מודיעם אדם, לבני  הטוב הדרך מלמדים לשלום ,

ואיך  ושלום . נועם  האמת דרכי  כל כי  חלילה! חלילה ולכלימה? לחרפה והיה ה' בדרך הלך

ואמת צדק מנהגיהם  שכל הצדיקים  הטובים  האנשים נגד האדם שיתמרמר הדעת  תסבול

ידברו, בהשכל ולא יוכיחו בדעת  לא  הדעת. הׁשחת  אלא זה אין  מריבה? עמהם ְֵֶולעשות

הארץ  על ההולכים  ׂשרים  הם בם , הנטועים והבינה השכל וכח  הלב. וברשעת  בזדון ִָאלא

הי בכלל וכמבואר עליהם . שהתגברו אדוניהם והכסל הרשעה לשרת והנה "כעבדים  ח .

" כת  נגד הזאת פניהםהתוכחה נגד על "הנבונים המתלוצצים  הלצים לכת תוכחה היא  וכן  .

" בתאר טענותיהם  תאר ולכן  החכמה. הוא "ריב דברי ואולם התוכחה. מענין שאינה לפי  ,

רעה: להם גמלו והצדיקים  שהחכמים לומר יכולים שאינן לפי חנם. ריב

יז  חלון 

ÈÏ˘Ó)(לא דרכיו "ג, בכל תבחר ואל חמס , באיש  תקנא  החומס "אל על חמס, פירוש .

המנגדים תהפוכות ציורי  לצייר בחזקה, הטבעיים  הדעת  ציורי כובש  והוא בזדון . נפשו

מציורי המסתעפות המתועבות  הפעולות וגומר ומ ׁשלים  כחותיו. ולטבע  דעתו ְִַלשקול

לומר  צריך ואין הגויה. פעולות  בציורי  הן המדות , בציורי  הן הדעות , בציורי  הן ְִָתהפוכות ,
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" בעיניו שהוא הפוכיםחכם ציוריו בהיות  ובנבונים  בחכמים ומתעתע בינתו, על ונשען "

אותם חומס הוא  אדם , כל עם  בהם שוה שהוא  טבעיים בציורים  גם  אבל מציוריהם; בטבע 

וגם כמוהו. שאין הגדול הרשע  והוא מטבעו. ההפוך ולעשות לצייר בחזקה, וכובשם  בזדון

פניו "ה  נגד והנבון בעיניו והנכסיםחכם העושר בעלי כשהם משל דרך על ימאסוהו. "

לשכב  מצע  ולא  לאכול לחם ולא  בקרה מכסה לו אין  גדול עני  ורעיהם גדולה, ֵֵֶָָבהפלגה

כח  מטבע הנה אחת. סעודה מזון  רק לו נשאר לא  רבים, ובבנים  באשה ומטופל עליו

ה  יהיה אם  גם מעוטה. מתנה לו לתת  באדם, הנטוע  בעיניו "הרחמים  בעל חכם העשיר "

על 409כילי להתגבר או תחבולה לעשות דעתו על יעלה לא הפחות  לכל גדולה, בהדרגה

אינו  הזה הרע הציור כי לו. הנשארת האחת  סעודה מזון  בחזקה מידו לקחת  הזה ְָָהעני

הראשון בבית  בארנו וכבר נפש. שום ט')בטבע חלון ו ' יב)פירוש(חדר כו, איש"(משלי ראית 

בעיניו  "חכם וכן  הכונה. תבין  ומשם  פניו " נגד ""הנבון ענין  כן  ואין חמס . הוא איש  כי  "

איש על שאמר כמו הנשארת. סעודתו וגוזל בזדון  הזה הרע הדבר גם  ומצייר הטבע  חומס 

ל)החומס  טז , תהפוכות"(משלי לחשוב עיניו למען"עוצה בחזקה, לבו עיני עוצם כלומר .

בע השלישי בבית  ויתבאר תהפוכות. ולחשוב וכדרך"צייר א)ה. כג, ידך "(שמות תשת אל

חמס  עד להיות רשע אבל "עם  כן , לעשות ראוי  ושאין עד שאינך בנפשך אתה יודע פירוש, .

וכן  שוא. להעיד לבבך עיני טו)תחמוס יט, באיש"(דברים חמס  עד יקום  וכן "כי (בראשית.

יג ) מפניהם"ו, חמס הארץ מלאה הכתות"כי שאר וכל והלץ והחוטא  הכסיל גם והנה .

המותרים בדברים  לבד ולא דבר, בכל ומקנאים הזונה, לבם ואחר רוחם  אחרי  ההולכים 

שטבע בדברים וכיוצא ובמנאפים  במכשפים  גם  אבל לרעיהם, אשר וכבוד בעושר ֵֵֶכמו

כל  כי  מדרכיו. בדרך יבחרו ולא  החמס , באיש  יקנאו לא מקום מכל לו. להתאות היצר

לתוכחה  להיות  למשל זה פסוק העריך ולכן  הרע. הלב יצר לטבע  גם מנגדים הם  דרכיו

יתעבו  כולם כי  חמס , באיש  אדם לב יקנא  שלא ראשון , מושכל שהוא  כמו כלומר גדולה.

זולתי עשוהו יוכלו לא  ומיראתו ה' מדרך הנלוזים כל כן כמו מדרכיו. בדרך יבחרו ולא ענינו

ההפוך. בזדון  ולצייר הטבעיים  והבינה הדעת ציורי בחזקה לכבוש לנפשם , חמס  ְָָבעשותם 

שבארנו  הכלל על נשען  וזה אדם. כל דעת בשקול נטועים ובדבריו בו וההאמנה ה' יראת כי

הראשון בבית  ז')בארוכה חלון ו' והירא (חדר הדעת. בשקול נטוע היראה מן אחד שסעיף

כשתהיה  כן  ואם האדם. לו שיבור הישר והדרך החכמה הן ומצותיו ה' שדבר יודה בהכרח 

" או כסיל או עצל או בעיניך אויל בחזקה חכם  הדעת ציורי ּכבׁשּת תמיד בינתך, על נשען  "ְְַָָָָ

תעשה  ולמה בזדון. נפשך ולא וחמסת  מתועבים  החמס  האיש  שדרכי מודה בהיותך כן ?

ואעפ  הנלוזים. שאר בו אתה "יתקנאו מקום מכל דעתך, ציורי לחמוס  משיאך הלב שיצר י 

שהעידה  העדות  היא  הללו הדברים  יושר על והמעיד מזה? גדול עול ואין  נפשך, ֶָחומס 

באמרה עצמה על לו)החכמה ח, נפשו "(משלי חומס מהלוך "וחוטאי  הנמנע כל כלומר .

ציורי כובש הוא כי נפשו חומס הוא  הדעת  בהׁשחת  בין בכסילות בין  בפתיות  בין ְְִֵֶַָּבדרכי,

קמצן409.
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הספר בראש  אמר וכן הרע. לבו בציורי  ללכת לו ובוחר בחזקה, כט)דעתו א, כי"(שם  תחת ְָָ

בחרו  לא יי' ויראת  דעת  ""שנאו בספר ויתבאר גנים. בעז מעין שהחמשה "" למדת הא ה.

מן הנלוזים הפושעים  כתות נגד נמרצות תוכחות  כולם הם  הפרשה, בסוף שכתב פסוקים

שאינו  אדם כל בהן שיודה הדעת  לשקול קרובות  דעות  אלא  פרטיות , מצות ואינן החכמה,

חמורות . יותר היו והחכמה התורה דרכי כפי  היו אם  האזהרות  ואלו בזדון. נפשו חומס 

הקנאה  טובה ולא  רעה. שגמל מי  עם גם המריבה טובה לא החכמה דרך שכפי  שאמרנו וכמו

נגד  דבר רק תוריות , מצות עתה להזכיר שלמה כונת היתה לא אבל ובחכמים . בצדיקים  גם 

שהיא  בהם  בנמשל יודו האלו, בהצעות  מודים שהן שכמו נפש . בכל הנטוע הדעת  שקול

והבן: הפושעים , האנשים יקבלו לא  התוריות המצו ֹות  כי  בדרכיה. וללכת  החכמה אהבת

ÈÏ˘Ó)(לב סודו "ג , ישרים  ואת  נלוז, יי' תועבת בחכמה "כי החוטא  שכל לפי  פירוש, .

" ומלת ה'. תועבת  הוא  והרי  נפשו, כמונלוז חומס  כא)" מעיניך "(ג , ילוזו ההסרה "אל והוא  ,

" מתואר החכמה מן במחשבתו הסר כל וכן המבואר "נלוז במחשבה. על נשען  והטעם  . ָ

ורשעה. ּסכלות השקר ודרך חכמה; האמת ודרך דרכים , מתוארים המנהגים  שכל למעלה,

דרכים הם ומדע  הבינה דרכי וכן  שקר. בדרך והולך האמת  מדרך נלוז החכמה מן ָוהסר

" על ואיננו שוא הולך הוא  והנלוז הוא דרך ישרים , כן ובעבור השני. בכלל וכמבואר כלל, "

" ומלת  החומסים. מ ּכת  הוא  וכל, מכל נלוז בהיותו כי על ישר מתועב והנחתו נכבד תואר " ִַ

הראשון  בבית וכמבואר ובשכל, בבינה הלב ה ')יושר חלון ב' ועל (חדר אלהים. מּתת  ַַוהוא

אמר ט)זה ב, ומישרים"(משלי ומשפט צדק תבין כדרך"אז יא). צז , לב "(תהלים  ולישרי

""שמחה  ומלת  כמוסודו . יא)" ליראיו "(כה, יי' ז)."סוד ג , עבדיו "(עמוס אל סודו גלה אם כי 

ב "הנביאים השם  כי  בדרך ". זה והזכיר לב. לישרי עליונים  וסודות חכמה תעלומות מגלה ה

הישרים כן אדם. בני  לשאר כן יעשה ולא  סודו, לו מגלה נאמן  אוהב לו שיש  מי כמו משל.

בן בגדר איננו החכמה מן  הנלוז הקצה; אל הקצה מן והמשל סודו. ואנשי  ה' אוהבי הם

להן שיגלה הנאמנים אוהביו הם והישרים לו. שונא  כמו כביכול ה' תועבת  הוא כי  אדם .

ע דוד שאמר זה וכן  ""סודו. ליראיו ה יי ' עליהן סוד שנאמר אותן לב, ישרי  הם ב," (משלי

יי'"ח) יראת  תבין הנלוז "אז בדעות . הקצוֹות  שתי נזכרים  זה בפסוק והנה סודו. אנשי  והם  ,

ה', תועבת  הוא  והנלוז ה'. בסוד גם  היודע  הנבון  הוא והישר המשובשת, דעתו אחר הולך

בשר  מלך כמו כביכול סודו. ומאנשי ה' אל קרוב והישר נבזה. וצלמו ית ', פניו מאור רחוק

וחפצו: סודותיו להם  מגיד והמלך לפניו, עומדים ואוהביו ששריו ודם

יח  חלון 

ÈÏ˘Ó)( לג יברך "ג , צדיקים ונוה רשע, בבית יי ' הקצוֹות"מארת שתי  שהזכיר אחר . ְֵַ

" תאר כי  כוללים , מדרך נלוז בתארים  נלוזים שכולם והכסילים , והלצים  הרשעים  כולל "

" תאר וכן  פרט.ישר החכמה. בדרך להזכירם  אתה בא  לה; הקודמים והחכמה הצדק כולל "

ה  מן ובכלל רשע"והחל הרשעה. תכונת  בו שהתגברה מי  על ומורה מאד רע תאר שהוא  " ָ
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למעלה שבארנו החמס איש י זה ו)וכדרךז)"(חלון י, חמס "(משלי יכסה רשעים  והוא "ופי  .

המשורר אמר וכן  הגדולות . וההשחתות  רשע  פעולות  ב)עושה לו , לרשע ,"(תהלים  פשע  נאם  ֶ

עיניו  לנגד אלהים פחד אין  לבי ואמר"בקרב ד). ל "(שם, להיטיב חדל כל השכיל כי "

כי  פה והודיע להרשיע. יג )תחבולותיו ח, לרשע"(קהלת יהיה לא  תראה "טוב [אמנם] ואם .

" כי דע הצדיקים כמעשה לו רשעשמגיע  בבית  יי ' שאמר"מארת וכמו לה-לו). לז, (תהלים 

נמצא " ולא  ואבקשהו איננו והנה ויעבור רענן, כאזרח ומתערה עריץ רשע ."ראיתי 

"מארה "ו  ותאר והמגרעת. החסרון  הוא והוא צדיק " הצדק. תכונת  בו שהתגברה מי על "

למעלה וכמבואר בצדק, עניניו כל ב')עושה חלון ה' היא (חדר והברכה נוהו. יברך וה'

כי משל. בו יש ועוד הנביאים. ובספרי  בתורה מפורש  וזה בטוב. כ)התוספות  נז, (ישעיה

נגרש" כים  זה "הרשעים  על וגם  והמנוחה. הדעת ובחסרון  פנימית במהומה תמיד והם .

" מלת  כמו"מארה נופל כ). כח, ואת"(דברים  המהומה ואת המארה את בך יי ' ישלח

וכדרך"המגערת ובמגערת, פנימית  במהומה תמיד הרשע  והנה כה ). יג , רשעים"(משלי ובטן 

ישמח "תחסר  העולם מקניני  ישיג אשר ובמעט  ועוז; שמחה בנוהו, הברכה ירגיש  והצדיק .

וכדרך טז)הרבה. לז, רבים"(תהלים  רשעים  מהמון לצדיק מעט  ""טוב ומלת כפשוטו,בית. "

כמו הנפש. על נופל א)גם  יד, תהרסנו "(משלי בידיה ואולת ביתה, בנתה נשים  (שם."חכמת

ג ) בית"כד, יבנה במקומו בחכמה למעלה ובארנוהו ט')" "(חדר ומלת על "נוה . גם נופל ,

כמו הצדיק כ)נשמת  כא, חכם"(משלי בנוה ושמן נחמד ו)."אוצר ח, צדקך "(איוב נות  ,"וׁשּלם ְְִַַ

למעלה מבואר זה י')וגם  חלון ג ' "(חדר ומלת תוספותיברך . בנשמה, הברכה על גם נופל "

וכדרך ומנוחה. ושמחה כב)אורה ג , לנפשך "(משלי חיים מעצמו:"ויהיו מבואר והענין .

ÈÏ˘Ó)(לד חן"ג , יתן  ולענוים  יליץ, הוא ללצים  ה "אם  ענין  יבאר עתה פירוש, "לץ ".

האנשים על חרפה משלי  וממשל והחכמים , החכמה על בגאותו למתלוצץ תואר שהוא

שאמר כמו כד)הטובים. כא, זדון"(משלי בעברת  עושה שמו לץ יהיר הוא "זד כי  שמענו .

גאוה בחוטר ג )"(עמתלוצץ יד, משלי בביתפ נכון  על זה ובארנו הגאוה מן  הפוכה והענוה .

ו')הראשון חלון י' "(חדר ומלת  כמויליץ . נא)" קיט, מאד "(תהלים עד הליצוני כלומר "זדים .

ב  השם  לצון"יסבב עליהם  שידברו אדם בני ויליץ כל, בפי ולשנינה למשל הלצים  שיהיו ה

ערכם , כפי אפילו בלבם  מגדילים ואינן  טוב, בלב עלבון הסובלים  הענוים זה ונגד ִַָוחרפה.

ב  השם כדרך"יתן עליהם חן  רוח כב)ה ג , לגרגרותיך "(משלי ושומעיהם"וחן רואיהם  שכל .

למעלה החן מציאת ענין בארנו וכבר ואדם. אלהים בעיני חן וימצאו בהם ג ')ישמחו .(חלון

עצמה: בנפש ורע  טוב זה גם והנה

ÈÏ˘Ó)( לה קלון"ג , מרים  וכסילים ינחלו, חכמים  ענין"כבוד יבאר עתה פירוש .

וענינו "כסיל "ה  אדם . בני  תענוגות  ומתענג  בעשרו ובוטח  לבו בשרירות ההולך תואר והוא  ,

וכמבואר  החכמה מן  ונוטה השמש , שתחת בדברים ולהתכבד ולהתעשר ולכנוס לאסוף

הכ  ""בכלל ותואר ובמזמה,חכםו. בתושיה וטורח  החכמה בחקי  הנוהג על שהוא בארנוהו "ֵֻ

הי הכלל המדומה."וכדברי הכבוד אחר רודף ואינו השמש, שתחת בדברים מואס והוא ב.
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" ומלת  כבוד. ינחלו בחכמה ודבקים והכבוד העושר מן הבורחים  שהחכמים "כבוד ואמר

למעלה זה בפסוק שבארנו וכמו הקדש הרוח  על נופל אמת , דרך על חלון כשהוא ד' (חדר

החכמה ט') מן הנלוזים  והכסילים  החכמה; רוח שימצאו לחכמים ואחרית  תקוה יש  כי .

בנפשם יתגלו ובאחריתם ובדמיונות . בחטאים יום  יום משתקעים בגלוליהם  ובוחרים

כדרך  גדול. קלון שהן  גדולות , תועבות  לג )ציורי ו , ימצא "(משלי וקלון  בארנו נגע וכבר "

ז  למעלהפסוק ט')ה חלון ד' שמהן(חדר בכללם , הכחות הנפשות בכל שנטועים  ודע .

אעפ  ואולם  הה'. הכלל וכדברי  ורעים. טובים  כולם , המעשים רע"תסתעפנה הלב שיצר י 

ההון , וקבוץ והזנות והסביאה הזוללות כמו מגונה לתשמיש הנפשיות הכחות ומצייר

ע זולתי  מיד בלב יצטיירו לא הקלונות  מעשה הנה וכיוצא , וקנאה מעט."שנאה מעט הרגל י

יסיתהו  לא  הטוב, מדרך לנטות  עתה ומתחיל ימיו כל השם  עובד שהיה מי משל, לך ואתן

ע ויעבוד שילך ההטיה בהתחלת  אשת"יצרו עם שישכב או בפרהסיא, שבת  שיחלל או ז,

הקלונות ציורי כי בהמה. ועם  זכר עם שישכב או ממון ], [לגנוב במחתרת שיבא או רעהו,

למעלה שפרשנו וכדרך ובאחורניתה, הנפש בעומק מכוסות  ח')הנזכרות חלון ד' בפסוק (חדר

יא) ט, ישבחנה "(משלי באחור וחכם  כסיל יוציא רוחו ע"כל אם כי תצאנה ולא הרגל ", ְֵֶי

הנסתר  הציור ירום מעט מעט הרעה, בדרכי  יום  יום והולך להרשיע  המתחיל כי מעט . מעט 

עליהן . גם  ויעבור בלבו הקלונות  ציורי גם  יצטיירו ובאחריתו בלב, ויתגלה הנפש מעומק

ז  קדמונינו הזכירו הזה ב)ל"והסוד קה , "(שבת  היוםבאמרם  הרע, יצר של דרכו הוא כך

אלילים עבודת עבוד ל לו שיאמר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך, עשה לו כלומר "אומר . ֵ

והוא  גדול, היותר הקלון גם לעשות שיחמוד עד הקלון, ציורי  עליו יתגברו מעט מעט 

ע ממש"לעבוד דומה והדבר סובלתו. הדעת שאין דבר אדם , ידי  מעשה לפסל להשתחות א

הכ  בכלל שאמרנו בלב, הטובים הציורים שע"להתגלות להגלֹות"ז יחלו מעט מעט  ההרגל ִָי

ינחל  ובאחריתם  חזקים. בחכמה הנפלאים  הציורים  גם  תהיינה שלבסוף עד בלב, ולהצטייר

" אמר זה ונגד ובדעת . בתבונה בחכמה אלהים  רוח מלמעלה, האלוהי העזר כבוד החכם 

ינחלו  עד "חכמים  בלב, החכמה ציורי  מעט מעט יצטיירו בחכמה, ההולכים  כלומר .

יצטיירו  מעט מעט  החכמה, מן הנוטים הכסילים ולהיפך, ממרומים. כבוד ינחלו שלבסוף

הבדל  שיש  אלא  הגדול. הקלון גם  הלב אל הנפש  מעומק מרים שלבסוף עד בלבם  החטאים

הכ  הכלל וכדברי  יסייעוהו השמים מן בחכמה, הנוהג כי הרע. ובין  הטוב שאמרנו "בין  ז,

ממרומים האלוהי  העזר אליו ילוה יותר, לעשות בכחו ואין  שלו את  עשה האדם ִֶָשאם

" שקרא  וזהו בעדו. ויגמור ואולםנחלה וישלימהו ממרומים . שדי נחלת  שהיא  בעבור "

ממרומים שיעזרוהו לא נפשו. טבע  כפי  בלבו הקלון  ציורי  יצטיירו לבסוף בכסל הנוהג

" אמר ולכן קלוןחלילה! אמרו "מרים זה ועל ממרומים. לא המרימו, הוא  לבדו האדם  כי  , ִֵ

ז  ב)ל"קדמונינו לח, לו "(יומא פותחין לטמא  [הבא ] אותו, מסייעין לטהר ובכלל "הבא  .

מדה. כנגד מדה ופרעון, שכר ולרע  לטוב הכתות  מן אחד בכל הזכיר והנה דברי . ַדבריהם 

הצדיק  ובחסרון . במארה ּיּפרע מחסור, להם ולהביא  לבריות להרשיע  חפצו שכל ִַָהרשע 

להראות חפצו שכל הלץ והתוספות . הברכה משכורתו לבריות, טוב לעשות חפצו שכל



יט חלון - העשירי  589החדר

ולקלס. ללעג ושיהיה בחרפה ּיּפרע השכל, ואנשי  החכמים על ולהלעיג  ותבונתו שכלו ִַָגודל

בעיני וכבוד חן שימצא משכורתו רעהו, מעלת ולהגדיל מעלתו להקטין חפצו שכל ָָהעניו

נבזה  ויהיה בקלון ּיּפרע השמש, תחת ולהתגדל להתעשר חפצו שכל הכסיל רואהו. ִַָכל

השמש , תחת  אשר מכל במועט  ולהסתפק בחכמה להדבק חפצו שכל החכם  אישים. ושפל

והכבוד  העושר אחר הרודף והכסיל ובנפש. בגוף כבוד גם  עושר גם  שינחל משכורתו

לג )המדומה, ו, ימצא "(משלי וקלון  בנפש"נגע  כולם  הנזכרות , והקללות הברכות ועיקר .

יעדנו. כאשר ופירושה הפרשה נשלמה ובזה בדברינו. למסתכל שיתבאר וכמו עצמה,

ואולם תהום . מני  עמוקים שלמה דברי כי  המליצות כונת תכלית אל באתי לא כי וידעתי 

א) קי, לשמים"(מנחות  לבו שיכון ובלבד הממעיט  ואחד המרבה במעט "אחד זה כל ועם .

הכללים יושר על נאמנים עדים  הזאת  הפרשה דברי איך להבין  האמת איש יוכל שפירשתי

זה: בענין  שיסדנו

יט  חלון 

‰ÚÂ„È ז חכמינו מקצת  ב)ל"דעת  יד, בתרא ע(בבא משה אדוננו כתב איוב ספר ה."כי

וגם העליונה. החכמה דרכי כוללים  ושמליצותיו הספר, עניני קדושת שראו לפי כן  ודנו

החכמה  שסוד והודיע קדשו ברוח  התאמץ הזה הספר בעל כי  אור. ראיתי  בתעלומותיו

בש האדם ימצאנה ולא  שמו, ית ' למאצילּה זולתי  נודעת ושאיננה אדם , בני  מלב כלו נעלמת  ָ

פרטי לא  כלל, דרך על לפרשה וראיתי  זה. ענין  על עצמה בפני  פרשה וערך ובבינתו.

שנזכר  הכתובים  יתבארו ורק עתה. להתבאר צריכין  שאינן  ענינים  בה נכתבים  כי  הכתובים.

" לשון למעלה"חכמה בהם עליו  שיעדנו מה ואשלים  ה '). חלון ח' :(חדר

¯Ó‡(יב כח, בינה "(איוב מקום זה ואי  תמצא , מאין  ממנו "והחכמה למעלה פירוש, .

שהם מקומות  יש כי האדם. שימצאם אפשר לשמש  מתחת אשר הסגולות שכל אמר

שאמר כמו אותם  למצוא יוכל ויטרח האדם יעמול ואם בהם א-ב)נמצאים  יש"(כח, כי 

נחושה  יצוק ואבן יוקח מעפר ברזל יזוקו. לזהב ומקום מֹוצא, שגם"לכסף עוד ואמר . ָ

תחבולה, בשום  שם לבוא  האדם יוכל שלא  ההרים, ובעומק הארץ בבטן  שהן הסגולות

הארץ,"ג  תהפך כי  וכן  ברעש  ההרים יהפכו אם הזמנים . מן בזמן  שתמצאנה אפשר 410כ

שאמר כמו בעמקם. טמונים שהיו הסגולות  ה-ז)ויתגלו כח, אש ."(שם כמו נהפך ותחתיה

עיט  ידעו לא  נתיב וגו'. אבניה ספיר אז מקום  הארץ, שבהתהפך יגיד דעתי  לפי וגו'. "

שזפתו  לא איה ועין העיט  שאפילו נעלם  היה זה וקודם ספיר. מקום  אבניה כי  יראו

עוד ואמר עובר. לכל נגלה ועתה הזה, הנעלם ט-יא)הנתיב הפך "(כח, ידו, שלח בחלמיש

ותעלומה  ח ּבׁש נהרות  מבכי  עינו. ראתה יקר וכל ּבקע , יאורים ּבּצּורֹות הרים. ִִֵֵַַמשורש

אור  ג "יוציא כלומר מן". יאורים ומוציא משורשם . ההרים והפך החלמיש , בכחו בקע  כ

אדמה 410. רעידת או געש  הרי התפרצות
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ב  הוא  כי  הנבקעים. והחלמיש היוקר "הצורים  כל כי  בהעלם. שהוא  מה לגלות כן עושה ה

וכן אדם. לבני חלק יתגלה לפניו הגזור זמן  וכבוא בהעלם, בעודו ית ' עינו ראתה הזה

והיו  השמש לעיני  ויוצאים  היבשה ובוקעים  לארץ, מתחת הים מן ההולכים  הנהרות 

האדם ימצא  אלה כל ואמר השמש . לאור יוציא  תעלומה שהיה מה  והנה גדול. לנחל

אעפ  לעולם"פתאום  יודע ּו שלא והבינה. החכמה כן ואין  תעלומות . היו לכן שקודם ְִָי

" אמר זה ועל הט'. הכלל וכדברי  השכל, במופתי או החוש  תמצא במופת  מאין  ?"החכמה

כדרך לאדם , החכמה ּתמצא  דרך באיזו יז)כלומר ח, לדעת"(קהלת החכם  יאמר אם  וגם  ִֵָ

למצוא  יוכל שהן"לא וכיוצא , והיופי העושר הגבורה כמו הסגולות לשאר דומה ואינה .

המורך  כמו מהן , ההפוכות הפחיתיות  נגד נודעת ומעלתן  וחולק. ערעור בלי נודעות

מדרכי במופתים  יתבררו שלא החכמים דברי כן  שאין  מה וכיוצא . והכיעור והעוני

" וכן  החכמה. על תמיד מריבים  הכסילים  ולכן בינה הּסכלות; מקום שםאיזה לעבור "

בסגולות לעשות  שנוכל כמו כבודה, ונתגלה עתה נמצאת היא אולי  ולראות  יום  יום 

ואמר מקומה. זה אי יודעים  אנו אין כי וכמבואר השמש ; יג )שתחת  כח, ידע"(איוב לא 

החיים בארץ תּמצא ולא  ערכה, מצער,"אנוש שערכה שלפי  תחשוב אל כלומר איננה 411. ְִִֵָָ

מעלת והמקטין  הנמצאים. מכל גדול ערכה כי  היקרים . הדברים שאר כמו לאור יוצאת 

אוצר  החכמה ודרך שוא , דרכי לעיניו ּומדמה בו מושל הלב יצר כי  [היא] אות  ְֶַהחכמה

" ומלת ממנו. "אנושנעלם  מלת כן ואין  עליו, מושל שיצרו למי  תואר "איש" או "אדם"

פרשנוה  גם במקומו. יבנה412ובארנוהו איש לויטס  ר' ד)במשנת משנה  ד ולכן(אבות , .

" ערכה אמר אנוש  ידע עבורה,"לא וטורח עמל יותר היה החכמה ערך יודע היה ואם .

על  עולה שהיא ערכה יודע  חכם, צדיק איש שהוא  ומי השמש . תחת  עמל שהוא  ממה

כדרך חכמים. באנשים נמצאת  והיא  הסגולות ד)כל ג, טוב "(משלי ושכל חן וכמו "ומצא  .

ט) לד, חכמה "(דברים רוח  מלא  נון  בן ""ויהושע אבל ואעפ אנוש. ערכה. ידע לא י""

ואינו  החכמה ערך מסכל הוא הזה], [באנוש  בו נטועים החכמה וכח החכמה שנושאי

" אמר האדם , שהזכיר ואחר למעלה. כמבואר והשכל הבינה לענין  וכן בחכמה, ולא הולך

החיים בארץ בהם"תמצא תמצא לא והבהמה, החיה כולם, החיים  בעלי  בשאר כלומר , ִֵָ

הראשון בבית שבארנו וכמו החכמה, עם החיים  בעלי לנפש קשר אין  כי ג'חכמה. (חדר

א') שהןחלון החיים בעלי  נפשות ובין העליונה, האדם  נשמת בין  זה בכתוב הבדיל והנה .

ב  וכן הארץ. אמרמן  זה ועל חכמה. אין  בהם גם לארץ מתחת אשר החיים כח,עלי  (איוב

עמדי"יד) אין  אמר וים היא , בי לא אמר הנמצא "תהום מכל גדול החכמה שערך והודיע .

ואמר השמש. טו -טז)תחת אופיר "(כח, בכתם  תסלה לא וגו' תחתיה סגור יּתן כלומר "לא  . ְֶַֻֻ

מכל  גדול ערכה כי  בעבור תמצא, אנה ולראות אותה ולבקש ולטרוח לעמול לנו ִֵָָָראוי 

עבורם . וטורחים מבקשים אנו אשר

מועט411.

.412287 עמ' תשס"ג  מהד' לבנון, יין
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כ חלון 

·ÂÈ‡)" כ) בינה?כח , מקום זה ואי תבוא , מאין שהיא והחכמה שהזכיר אחר פירוש , "

" ואמר שנית  פעם ותמה חזר מכל, תבוא?יקרה כמומאין  י)" ב, חכמה "(משלי תבא כי

ואי"בלבך  ובבינתו. בשכלו בחכמה חקים לחוקק האדם בכח  אין  כי תבא ? מאין ושאל .

קדם משמי  החכמה תבוא איככה פלא וזה ממרומים. כשיקבלנה זולתי שיחכם  לו ֵאפשר

החכמה? כפי וביושר בקצב ודבר, דבר כל ומנהג  ודבר, דבר כל משפט שידע האדם . ללב

לברר  יכולים  היינו ואם  לחקֹותיה. מנגד הלב יצר הנה חכמים? מפי  שיקבלנה תאמר ְֵַֻואם 

זה  אין אבל נאמנים. במופתים יושרה מכריחים היינו והבינה, השכל במופתי  ֻחקֹותיה

כמבואר  האדם בינת  בתוך תוגבל ולא  לחכמה קץ ואין  גבול, בעלת האדם בינת  כי בידינו.

" אמר זה ועל בינה?למעלה. מקום  זה דרכי"ואי  נבין ידיה שעל הגדולה הבינה יבוא  מאין .

ואמר כא)החכמה? כח, חי"(איוב כל מעיני  חי .ונעלמה כל לב מעין  נעלם  זה כלומר וגו' "

ב  השם זולתי החכמה סוד מבין  אמר"אין  זה ועל לבדו. כג )ה דרכה "(כח, הבין ."אלהים

ב  הוא  ב "כלומר הוא  ולכן  תכלית . בעל הבלתי התבונה עמו כי  החכמה דרך הבין  לבדו "ה ה

" נגד מקומה את ידע  הוא  וגם  החכמה. חקי  בינה מחוקק מקום זה ב "ואי  הוא  כלומר ה ". ֵֻ

לפניו  נגלים דבר-בינה וכל חכמה, דרך וכל והתבונה החכמה אדון הוא  כי מקומה ְַיודע 

וביותר  בראשית  מעשה כל הכין  פיהן ועל במופת, לנו המבורר מדבר יותר נשגב באמת

כדרך בחכמה. הכל שיסד השמים  יט)תחת  ג , ארץ "(משלי יסד בחכמה הכלל יי' וכדברי "

זה"הי על ואמר כד-כה )ג. כח, יראה."(איוב השמים כל תחת  יביט הארץ לקצות הוא  כי

משקל  לרוח  בעז לעשות  ויתבאר וגו'. """ בספר גניםה ואמר"מעין כו). ויספרה "(כח, ראה אז

חקרה  וגם המשקל,"הכינה וחקר המדה, והכין במספר, הכל וספר באמת. הכל ראה הוא . ֱֲִָָָ

וסוד: תעלומה הדברים כל ולנו בחכמה. והכל

·ÂÈ‡)(כח בינה "כח, מרע וסור חכמה, היא  אדני  יראת הן לאדם  לאדם"ויאמר אמר כי .

הדעת ." במופתי  חכמתי דרכי  להבין בינתך בכח  אין  גם  חכמה. חקי  לחוקק בכחך אין  ֵֻאתה

אלהיך  ה' אני כי  אחריהן, להרהר לך אין  צויתיך. כאשר חכמתי דרכי וקבל ה' את  ירא אלא

כי בלבבך. ותשמרנה החכמה תלמד אותי, תירא ואם  והבינה. החכמה אדון  ונשגב נורא

החכמה  יסוד [היא ] ה' הכ "יראת  בכלל כמבואר ומוסר.". חכמה יבוז ה' את ירא  שאינו ומי  ה.

כדרך  החכמה רוח  בקרבו ימצא  וכמטמונים, ככסף החכמה ומבקש  ה' ביראת  שמפליא ומי 

ט) ב, ומישרים"(משלי ומשפט צדק תבין  ותביא "אז בנפשו עוז יתן הזה העליון והכח .

שאמר כמו רבות . פעמים  שבארנו וכמו בלב ציוריה יגלו כי  לבו, אל י)החכמה ב, כי"(משלי

בלבך  חכמה ""תבא שאלת  על תשובה והיא רבות . פעמים  שבארנו וכמו מאין, והחכמה

החפץ "תבוא? כח תעיר היראה והנה ובגדלו. בכבודו והדרישה ה' יראת  באמצעות תבא  כי .

אעפ  כי  המעשה. והוא קשה, בדרכיה ההליכה אבל ולדעתה. החכמה דרך "לבקש  שיאהב י

וצריך  חפץ, הוא בשקוציו רע, המצייר הלב יצר הנה הישרה, הדרך שהיא  ויאמין  החכמה

ששנינו כמו היצר. לכבוש גדולה ד)גבורה יצרו "(אבות , את הכובש  גבור? ומלת"איזהו .
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למעלהרע" כמבואר היצר דרך על ה ')" כדרך(חלון ה'. ביראת  להבין בינה צריך ולכן (משלי .

ח) יי'"ב, יראת תבין נפלאותיו,"אז עוצם  לו ונתבררו וגדלו, כבודו ה' ביראת  המבין  כי .

ע דוד שאמר כמו למוסר. נפשו ולהביא  התאוה יצר על למשול לו רב ז)ה"ידיו טז, (תהלים 

כליותי" יסרוני  לילות  המוסר?"אף ומהו לנפשי . מוסר שמתי היצר משול בעת  גם  כלומר .

ח) תמיד "(טז, לנגדי יי ' רע ,שויתי מכל ונשמרתי ובמוראו ה' בגדולת בינותי  כלומר וגו'. "

למעלה ז')כמבואר חלון ט' בדברים(חדר במאוד להתבונן האדם  צריך מרע סור להיות וכן .

הדבר, לאותו יקרב ולא יגע  שלא ומשמרות סייגים  לעצמו ויעשה בהן. שיכשל שאפשר

למעלה שפרשנו וכמו המזמה, תאות  על כשדבר משלי  בספר שלמה שהודיע  ד'כדרך (חדר

ב') "חלון אמר זה וכנגד וכיוצא . ה' ביראת המבין  הבינה בעל הוא כן והעושה מרע. וסור

הבינה "בינה  היא החכמה, כפי  הכל ולעשות  אליו, נוטה שהלב הרע מדרך סר להיות כלומר ,

ב  והשם  אליה, צריך שהאדם  מצותיו "הגדולה לשמור ולהשכיל להבין  בלבבינו זה כח נטע ה

דרכי לדעת צריכין אנו ואין החיים . באור ולאור מ ׁשחת  נפשנו להציל בזה לנו ודי  ִֵַַֻוחקֹותיו.

משפט, דרכיו וכל ה' צדיק כי  ומצותיו. דבריו יושר בבינתינו לשקול הדעת  במופתי  החכמה

זה: בחדר לבאר שרצינו מה וזהו רבות . פעמים  שבארנו וכמו

0

הי"א החדר

˙Â�ÂÏÁ ‰�ÂÓ˘ Â·Â

.ÂÈ¯ÊÂÚ· ‰Ó‰ Ì‚˘ ÁÈÎÂÈ ,¯·ÁÓ‰ ˙Ú„ ˙‡ ÌÈ¯˙ÂÒÎ ÔÈ‡¯� ÌÈ˜ÂÒÙ ‰˘ÓÁ

˙ÈÚÂ˜˙‰ ˙˘¯Ù ˘¯ÙÈ(יד פרק ב, .(שמואל

„‡Ó ÌÎÁ ˘È‡ ·„�ÂÈÂ( ג יג, .(שמואל-ב

" ÔÈ�ÚÚ¯‰Ï ‰Ó‰ ÌÈÓÎÁ"(כב ד, .(ירמיה

"¯ÂÁ‡ ÌÈÓÎÁ ·È˘Ó"( כה מד, .(ישעיה 

"ÌÓ¯Ú· ÌÈÓÎÁ „ÎÂÏ"( יג ה, :(איוב

א  חלון

ÈÙÎ" דבר שם  בהנחת  הקודמים חדרים  בעשרה שבארנו התאר "חכמה מה ושם ,

""חכם" לשון  שום הונחו לא כי  תשכיל בניניו, כל והנחת הדבריםחכמה , על רק סתם , "

י בכלל אמרנו כי בעצמם. והנאותים  עצם"הטובים שהן הישרים  המנהגים  על שנופל ב,

י בכלל ואמרנו כמוהם. טוב ואין  ב "החכמה השם מעשה כל ובארץ,"ג  בשמים  עשה אשר ה

" לשון עליהן  שאמר"חכמה נופל כמו טובים  כולם והן לא), א, את"(בראשית אלהים  וירא

מאד  טוב והנה עשה אשר ט "כל בכלל אמרנו כמו ". הלמודיות החכמות כל על שנופל ז

הט  בכלל ואמרנו לענינה. טובה מהן  ואחת אחת כל וכיוצא . והמספר שנופל "ההנדסה ו
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יפול  שלא מזה ויוצא העולם . לתקון  ונאותים טובים  כולם  והם  מעשה, מלאכת כל על

ה  המעשה חכמה "לשון  או הלמוד אותו אם גם מגונה, מעשה על או מגונה דבר למוד על "

בכל  ושומע , רואה כל בעיני  שיפלא עד נפלאה, תחבולה ועל בשכל גדולה המצאה על בנוי 

" בתאר ועושהו ממציאו נתאר לא וכן  חכמה. בלשון  יתואר לא משל "חכםזאת  דרך על .

נתאר  לא  נפלאים , באופנים  לסטיות  כלי  ומתקן גדולות , בחבולות  הבריות  את  המלסטם 

" בתאר "חכםהמלסטם  בלשון  מעשיו ולא ""חכמה " לשון  במשמעות  שאין ולפי "חכמה .

בכבוד  כשמספרים או בספריהם, החכמה ערך הנביאים  כשמפליגים לכן רע , ענין  שום 

" שם-דבר עם יזכירו לא  "חכמה החכם , ותאר שמדבריםחכם" להורות כנוי , או לווי שם  "

שאין אחר כלל, לטעות שאין  לפי  סתם, יזכירום  אבל ומישרים. משפט צדק מחכמת 

כמו ומישרים. משפט צדק רק אחר ענין זו תיבה יג )במשמעות  ג , מצא "(משלי אדם אשרי

טו)."חכמה  טו, מחרוץ "(שם טוב מה חכמה מאיזו "קנה אצלם נזכר לא ודומיהן  אלו בכל . ְֵ

" התואר בשם נהגו וכן  מדברים . הם  חכמה כמוחכםמין  ב)" י, לימינו "(קהלת חכם ."לב

לח) ג , ינחלו "(משלי חכמים שום"כבוד סובל אינו עצמו הלשון  כי סתם  נזכרו כולם וכן .

" לשון  היה אם  כי דברנו. על נאמן מופת  וזה הטוב, על ענינֹו ותמיד נופל חכמה טעות , " ְִָ

" בתאר מתואר התחבולות מעשה בעל והיה הרעות, והתחבולות הערמות  על ,"חכםגם

" בשם  מליצותיה חכמה ומעשיו  סותמים  הקדש וכתבי הנביאים היו לא שיש" במקום  ם 

ל  לעקשים , לנלוזים, לטועים, פה בעיניהם"פתחון לאנשיחכמים פניהם , נגד ולנבונים "

המקראות נאמרו עליהם כי  בלבבם יתברכו כי  הרעות. התחבולות  בעלי ומרמה דמים

להם והיה החכמים . על שנכתבו והטובות  הנכתבים413וההבטחות  המליצות בין  להבדיל

משל  דרך על התחבולות. בעלי חכמים  על הנכתבים  המליצות  ובין הצדיקים , החכמים  על

" בתאר הנאמנה החכמה ויתארו לווי, בשם  ביניהן אמתשיבדילו "חכמת  או צדק " ."חכמת 

" בתאר יתארו הצדיק החכם וכן סתם . יזכרוה המגונה אמתוהחכמה "חכם  או חכם"

בשם"צדיק  התחבולות בעינן והחכם  החכמה שיזכירו או סתם. יזכירוהו הרע  והחכם  ,

" כמו רעה לווי "חכמה או שקר " ""חכמת  רע. "חכם  או בליעל " עתה חכם אבל וכיוצא. "

לטעות אין  מעתה טובים , ענינים  על וכולם רע, ענין על זה לשון הונח שלא  שנתבאר

" ותאר חכמה שם שנכתב מקום  שכל וידענו ההנהגה חכםבדבר. על כולן  הנחת  סתם , "

ובמישרים . במשפט בצדק

‰Ó, למודיות בחכמת החכם על גם הדברים  שנאמרו לטעות נוכל עדיין? לומר תוכל

ג  נופל אלו על כי מעשה? מלאכת כל ""ובחכמת לשון "חכמה כ ותאר הוא חכם" ואם "

הט  בכלל אמרנו כבר ה'? מדרך וסר במנהגיו ובליעל בעל "כסיל על שהונחו מקום  שכל ז

במה  ויכתבו אצלו הבדל הקדש כתבי ׂשמ ּו בהן  וההתעסקות ומעשה למודיות ֶָחכמת

שיתבארו  וכמו ההנהגה. חכמת  על הנאמרים חכם ומתואר חכמה משם  להבדילו חכמתו,

י בחדר בעז "כולם ז "ב מיימון  בן  משה רבינו הרב על תשובה וזה בבית"ה. דבריו שהבאנו ל

בכתובים413. וכן הספרים , כותבי  לנביאים 
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א')הראשון חלון א' "(חדר ששם  "חכמה שאמר ותואר והתחבולה.חכם" הערמה על נופל "

י)כמו א, לו "(שמות נתחכמה ב)"(שמו."הבה יד, חכמה "ב אשה משם כן ."ויקח  הדבר ואין  . ֲָָ

" התואר נכתב ולכן החכמה. בדרכי גדולה חכמה היתה יואב בה שבחר האשה ,"חכםכי  ֲָָ

" מפסוק וראייתו הסמוך. בחלון לפניך שאציע  לו וכמו נתחכמה היא."הבה לסתור ראיה ,

ז  הרב הנה בעיני , יפלא ועוד עשר. השלשה בחדר שיתבאר רוחו "וכמו אחר שההולך יודה ל

" בתאר ""כסיל מתואר תאר שיפול כדבריו ואם הוא חכם. אם  רוחו, אחר ההולך על סתם  "

תארים בשני אחד בעת אחד איש יתואר הנה רעה. ובערמה בתחבולה הבריות את מלסטם 

" מזה, זה וכסיל הפוכים  "חכם  יחד. לבו כסיל " שרירות  כפי  שהן  המגונים  מעשיו בעבור "

ו  ההפכיםחכם"הזונה. שני כי  כלל, הדעת תסבלהו לא דבר והוא  עצמו. הדבר אותו בעבור "

הראשון  בבית שבארנו מה על לב תשים  ואם  אחד. וגדר אחד סוג יקבצם חלון לא ה ' (חדר

יושר ג )"י  תבין אז ידוע, בשעור בלב המושלים הציורים  על שהם התוארים  הנחת  בענין 

זה. דברינו

¯Á‡Â" לשון בהן שנזכר הכתובים  לפרש בא הנני הזאת , כפיחכמה ההקדמה שהן "

בבית שיסדנו הכללים  סותרים שאינן  ואודיע  והתחבולה; הערמה על המחשבה על העולה

ההנהגה  על הונחו הם  שגם יתבאר הפירושים  ומיושר ואני414זה. באמת. החכמה כפי

ז  רב שהביא  בפסוק לדעתו:"מתחיל ראיה ל

ב  חלון 
ÂÓ˘)"·(ב חכמה "יד, אשה משם ויקח  ּתקֹועה יואב ""וישלח  פירוש במנהגי"חכמה . , ְֲָָָ

הי הכלל וכדברי  ומישרים. משפט  [רמב "צדק משה רבי ויאמר ז "ב. שר "ם] ערמה "ל בעלת  ל

הפשט  כפי  אבל התחבולה לענין  חכמה שהיתה בכתוב רמז שאין אומר ואני ותחבולה.

משל  וׂשם  יואב. בה בחר ולכן  טוב שכל בעלת  ה', יראת  אשה התורה. חכמת יודעת  ְָהיתה

מעשיו  על למלך מגולה תוכחת היה המשל ובסתר זה, עם  זה נצים בנים  שני  מענין בפיה

האשה  שכל טּוב על יואב וסמך החכמה. מדרך וסר עושה הוא  טוב ושלא אבשלום עם 

כי המלך. שישיב דבר כל על ישרה מענה לענות  שתדע התורה במשפטי הגדולה וחכמתה

כל  ישים  ואיך והאשה. המלך בין  הדברים  יתגלגלו אופן  איזו על לדעת יכול היה לא יואב

בענין האשה על וסמך הנמשל. והודיעה לבד המשל העריך הוא  אבל בפיה? הדברים 

ויראת החכמה בעלת שהיתה ולפי  התורה. חכמת  כפי  דבריה שתעריך והתשובות השאלות

" בתאר מתוארת  היא  כן על ותחבולה.חכמה ה', ערמה בעלת שהיתה בעבור לא בכתוב. " ֲָָ

התברר  תשובותיו, על והמענות המלך ובתשובות  הזאת  האשה במאמרי  התבוננתי וכאשר

ד  פה אערוך ולכן  בתורה. גדולה חכמה שהיתה במקרא לי כתובים  שהן  כמו האשה ברי  ֲָָ

ז  המקרא שמפרשי ראיתי  כי  לעניניו. הצריך כפי  אותם  במקומם ,"ואפרש  הדברים הפליגו ל

בעז  שיתבאר מה ועם המליצות . בקושי מאד הדברים:"ונלחצו יתלבנו ה

התנהגות 414. אופני 
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¯ÈÎÊ‰אפה על נפלה המלך אל שכבואה ד-ה )הכתוב "(יג, המלך!ותאמר ."הושיעה,

" המלך לה לך?ויאמר ""מה ותאמר אישי. וימת  אני, אלמנה אשה ו -ז)."אבל ולשפחתך "(יד,

והנה  אותו. וימת האחד את האחד ויכו ביניהם  מציל ואין  בשדה שניהם  וינצו בנים  שני

הרג  אשר אחיו בנפש  ונמיתהו אחיו מכה את  תני  ויאמרו שפחתך על המשפחה כל קמה

ושארית שם  לאישי  שים  לבלתי נשארה, אשר גחלתי את וכבו היורש, את  גם  ונשמידה

האדמה  פני  אדם"על בני  שם  היו ואלו מציל. ואין  רואה אין  בשדה המצה שהיה הודיעה .

יוצאת התקלה היתה לא באחרונה, תהיה מרה כי  אותם ומזהירים לבם  על מדברים [היו]

לבית מסור דינם  אין לכן  וכעס. מצה מתוך אלא הכהו, ובערמה הלב בזדון לא  כי  מידם.

שאתן עמדי ומריבים  המשפחה קמה והנה והתראה. עדים היו שלא  לפי לשמים , אלא דין 

כי רוצח. כדין  ולהמיתהו דין  בית ביד למסרו רוצים והם מפניהם . המתחבא  בני את ִבידם 

" שעשה ונמיתהו מלת אומרים הם  כי דין. הבית  במשפט שימיתוהו הנוסף, הכבד הבנין מן "

וכדרך אחיו. חלק את לירש הלב ובזדון  בערמה שעשה יט)"(מל מה כא, וגם"א הרצחת 

""ירשת ? מליצת באה זה ועל היורש. את  גם הרע"ונשמידה שעשה האיש נשמידה כלומר .

אשר  גחלתי  את יכבו שלא מידם הושיעני המלך, אדוני כן ועל אחיו. נחלת יירש למען

עושים , הם בצדקתם לא  כלומר האדמה. פני על ושארית  שם לאישי  שים  לבלתי  נשארה,

מיתה  חייב אינו הצדק במדת שהרי  הבנים , שני  נחלת הם  שיירשו לרעה מחשבתם  אבל

דבר  על אותו שבשנאתו אמנון, עם  אבשלום  מעשה על משל זה והיה התורה. מצות  כפי

לפשר  ביניהם  שילך מי או מציל שם  היה ולא שיהרגוהו. לעבדיו צוה ׁשע ּנּה, אחותו ִֶָתמר

הוא  וכן  מיתה. חייב אינו תורה דין  וכפי לאבשלום והתרה שהעיד מי היה ולא הדבר,

וכמ  המלכות. מדין הראשון "פטור בבית ז')ש חלון ח' שלא (חדר ולענוש  להכות המלך שביד

ביד  העושה כשיעשה והוא  לתורה. סייג  לעשות  אלא  תורה דברי על לעבור לא  תורה כדין 

שם שהארכנו וכמו למלך המסורים הנפלאים המשפטים מן  הן  ואלו הדעת . ובהׁשחת  ְֵֶרמה

המלוכה, את אחריו ושיירש הבכור, הוא כי בעבור אמנון  את הורג  היה אם  ואבשלום בזה.

והׁשחת אפקורוסות ממין שהוא  הארץ מן להעבירו הגדול דין  ולבית  למלך מותר ְֵֶהיה

תמר  את עּנֹותֹו דבר עד מאחיו להנקם שנאה מפני אבשלום  מעשה היה אבל ֲהדעת .

אמנון את העניש  ולא  הדבר את המלך חקר שלא  ולפי  מחדרו. בבזיון  והוציאה אחותו,

עדים היו שלא וכיון  שעשה. מה לעשות  לעצמו אבשלום  התיר עשה, אשר הנבלה ָעל

האחד  המית  האלמנה. בני  האחים שני  בענין וכן  המלכות . ומדין תורה מדין  פטור והתראה

העריך  ולכן אחיו. נחלת לירש הדעת ובהׁשחת הלב בזדון לא ומריבה. מצה מתוך השני ְֵֶאת 

על  בלבו מה ידע  המלך ומתשובת  כזה. בנדון המלך ידבר מה לשמוע הזה, המשל יואב

אבשלום: דבר

ג  חלון
¯ÙÒח)"(שמוהכתוב יד, עליך'"ב אצוה ואני לביתך, 'לכי  האשה אל המלך ."ויאמר

שהוא  או בביתה, בטח  לשבת  ושתוכל להצילו, שחפץ הכונה אם  מסופקת  הזאת  והתשובה
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יירש למען אחיו שרצח זדון כאיש לדונו שיוכל לפי  המלוכה במשפט  זה בדבר ישפוט 

למלך האשה השיבה ט)נחלתו. וכסאו "(יד, והמלך אבי, בית ועל העון המלך, אדוני  ַָעלי,

הוא "נקי ואם אמרתי. כאשר נקי ובני  המלוכה, במשפטי לדונו שמחשבתך אפשר כלומר .

משפט  כפי  חייב המלך אין כי  נקי . וכסאו והמלך אישי , בית ועל עלי העון אני  מקבל חייב,

" בני . שעשה במעשה ובליעל זדון רמז שאין  אחר להרגו. אל מלכותו וצדיק ונקי 

המלך415."תהרוג  השיב י)אז בך "(יד, לגעת  עוד יוסיף ולא  אלי , והבאת ֹו אליך ."המדבר ֲֵַ

שהם שאמרת  המשפחה בני  בעבור ואם  רע. לו לעשות בלבי ואין  דברת , יפה כלומר

מהם , אחד אצלך כשיבוא  בחזקה, לתפשו ורוצים  עמך ומריבים מידך, בנך את ְָָמבקשים 

המלך  דּבר וכאשר בך. לגעת  עוד יוסיף ולא ממך ׁשירף אצוהו ואז אלי  שיבא  בשמי ִִֵֶֶֶַצוהּו

הזה המלך.הדבר מחשבת  להבחין האשה בחרה עליו, הקמים ּומחמת  מדינו בנה ֲֵַופטר

אמרה ולכן  הגדול. דין בית  שיהרגוהו אפשר כזה בנדון  דעתו לפי יא)אם  נא "(יד, יזכור

בני את ישמידו ולא לשחת, הדם  גואל מהרּבת  אלהיך יי ' את  לא "המלך כה עד פירוש , . ְֵַַ

אני ועדיין עלי. הקם חמ ֹות  מאיש ותצילני מאומה לו תעשה לא  שאתה רק ֵהבטחתני

אחיו  את שהרג האומרים  המשפחה, בני דברי לקול יאמינו הם כי דין  הבית ממשפט  ְֵָיראה

ויתנו  למות , דינו יגמרו דין  הבית מפני  ומסתתר מתחבא  שהוא ולפי נחלתו. את לירש 

שנאמר התורה משפט כן כי  שימצאוהו. מקום כל אותו להמית הדם לגואלי  (במדבר רשות

יט) ימיתנו "לה, הוא בו בפגעו הרוצח  את ימית  הוא  הדם  וכדאמרינן"גואל מה ,. (סנהדרין

תלמוד "ב) גואל? לו מעמידין  דין שבית הדם גואל לו אין  שאם ומנין הדם . גואל ביד מצוה

" בו לומר מקום"בפגעו מכל הדם". לגואלי  רשות  נותנים  לו, יכולים  דין  בית אין שאם .

" ומלת בו. יפגעו אם וכמומהרּבתשימיתוהו הנוסף. הכבד הבנין  מן  טז)" ג, הרבה "(בראשית ְֵַַ

עצבונך  הם"ארבה ישמידוהו דין  הבית  אותו כשימצאו וכן יהרגוהו, דין הבית וברשות  .

הבית ימיתוהו שלא  שתיהן, על לי  הׁשבע המלך, אדוני  ולכן בזה? יערבנה ומי ִַָבמשפט .

שלא  דין  הבית את  לצוֹות תוכל אתה כי  להמיתו. הדם לגואלי רשות יתנו ושלא  ַדין 

ואמר המלך לה שנשבע  הכתוב וסּפר הדם. גואל עליו יעמידו ושלא  יד,"(שמוימיתוהו ב ִֵ

ארצה "יא) בנך משערת יפול אם יי ' כדבריך "חי  אעשה ואנכי  דברת. יפה בזה גם  כלומר .

בנך  משערת יפול שלא בה' לך נשבע אני  ומעתה מאומה. לו יעשו שלא דין  לבית  ַלצוֹות 

שמעה  וכאשר הדם . גואלי  ביד ולא דין  בית ביד ולא חימות , איש ביד ולא  בידי לא ארצה,

ושעל  למות, דינו יגמרו דין שהבית אפשר מחשבתו שלפי והבינה המלך תשובת  ְִֵָהאשה

ואמרה להוכיחו החלה אז בנה, אודות  על יצוה יב)כן אדוני"(יד, אל שפחתך נא תדבר

דבר  אבל "המלך כזה. בנידון מות משפט  שיהיה כלל בלבך שאין אמרתי  כה עד כלומר .

כי בעבור הוא בני  את להציל שהבטחתני ומה בדעתך, שקול הדבר כי אנכי מבינה עכשיו

הרשני ולכן אבי . בית  ועל עלי העון  קבלתי  וגם  בני . את  מכיר אינך כי  לדברי, האמנת 

דבר. יב)לומר דּברי"(יד, :"ויאמר, ְִַ

ז 415. כג , שמות ע"פ מליצה
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ד  חלון

ÂÓ˘)"·( יג הדבר "יד, המלך ומדבר האלהים , עם על כזאת חשבת  ולמה האשה, ִותאמר

נדחו  את המלך השיב לבלתי ּכאׁשם , כזאת"הזה רעה מחשבת לבבך על עלה איך פירוש , . ְֵָ

" המתוארים העם, סגולת  החכמים  השופטים  והם האלהים? עם בתורה.אלהיםעל "

ח)שנאמר כב, שניהם"(שמות דבר יבא האלהים  ויושר."עד צדק ודנים מומחים  הם כי  ,

להמיתו? הדם גואל ביד רשות  ולתת  דינו לגמור או בני , את להמית הזה הרע  כדבר שיעשו

לך  היה עליהם , כן  חושב שאתה ולולי רעה. עמו יעשו שלא לי להשבע צריך היית כי

" כזאתלהשיבני  יעשו לא  הם כי  לירוא לך אין  דין ובית  הדם גואל למה "מפני דומה ואינו .

ואולי התורה. משפט  ידעו לא  אנשים  הם  כי עלי . הקמים מן  אירא שלא שהבטחתני 

האלהים עם המשפט אנשי  אבל עליהם . לצוֹות  צריך ואתה יד, ישלחו ובאפם ַַבחמתם 

שאדוני ומופת  אות האלה, כדברים שדברת  אחר ואולם הזה! כדבר מעשות  להם  חלילה

אחרים . על כן חושב אתה ולכן כזה, ציור מושל ובלבבך הזאת , באשמה אשם עצמו המלך

למעלה שבארנו כמו זולתו, במחשבת  יבין  כן  האדם בלב המושל הציור כדמות ח'כי (חדר

י') שנים ,חלון שלש  זה הנדח בנך את משיב אינך כי הזה, הרע  הציור המׁשל בך וראינו .ְֵֶ

אדוני עושה אתה טוב ולא  המלוכה. במשפט לדונו חפץ ואתה לאמנון, שעשה מה בעבור

שעשה  דעתו גלה לא כי  פטור. הוא המלוכה משפט כפי  גם  תורה, בדין  חייב אינו כי המלך,

על  ובקנאתו בחמתו שעשהו נוטה והדעת  מאחיו. המלוכה לירש  הלב בזדון שעשה מה

שכל  האשה והוכיחה ה'! בעיני  רע  הוא הלא  הספק? מפני דמיו תשפוך ואיך אחותו. דבר

ואמרה העליונה. הכונה נגד יד)"(שמוזה יד, לא "ב אשר ארצה הנגרים וכמים נמות , מות כי

נדח  ממנו ידח לבלתי  מחשבות וחשב נפש  אלהים ישא ולא ענינ "יאספו. הזה והפסוק ו .

ז  המפרשים  ודברי ז "קשה. אברבנאל יצחק ר' והרב רחוקים. ועשה "ל בפירושו, התאמץ ל

" האחד, הכתוב. בפירוש  טענות  נמותארבע מות החיים ."כי כל על פרוסה המות  כלומר .

השני , הרוצח . להרוג אין  כן  ובעבור למות . היה שסופו אחר רב תרעומת  לו אין  הנהרג ולכן

הנגרים" הגזילה וכמים את להשיב יוכל עשקו, או גזלו ממון , מחבירו שגנב מי  כלומר וגו'. "

דמו  הנה זולתו, דם  השופך אבל עות. אשר את לתקן ההשבה לחייבו וטוב העושק. ִֵאו

ומה  הרוצח. דם בשפיכת קרבו אל הנרצח  נפש תשיב ולא יאספו לא  אשר הנגרים  כמים

ז  הרב ואמר המרצח ? יהרג אם  אמר,"יועיל ויפה נשים . ודברי  חלושים האלו שהטענות ל

שנאמר התורה דברי  בטלו כן אם לג )כי לה , בה "(במדבר ש ּופך אשר לדם  יכופר לא  ולארץ

שופכו  בדם אם  כדוד "כי  גדול חכם בעיני יפלא  אך הרוצח. בדין  נכתבו מצות  כמה ועוד .

נדחו. את והשיב מדעתו חזר האלה הדברים  פי  על כי נשים ? ושיחת  רוח  לדברי  לב שיתן 

" הג ', נפשהטענה אלהים ישא  לא "ולא  ה' הרוצח, יענש לא הזה בעולם  אם אף כלומר .

אבל  לדונו. למלך ראוי  אין  והתראה עדים אין  אם ולכן הנשמות . בעולם  יענש  כי  לו יסלח 

שלא  המלוכה, משפט לשפוט חייב המלך כי חלושה טענה זאת  וגם משפטו. לאל ֵישים 

נשפט  הוא  אם  לנו מה המלוכה ממשפט גם  פטור הוא  ואם  לתורה. סייג לעשות  תורה כדין 

" הד', הטענה פטור. בהיותו דמו לשפוך לו שאסור בזה די  הנשמות? וחשב בעולם 
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ב מחשבות השם כלומר וכו'. שלא "" כדי הזה בעולם  כדרכיו לאיש לשלם  מחשבות חושב ה

עונותיו. על שימות מסבה היתה מאלהים כי  אמנון על זה ואמרה הבא . העולם מן ידח

שא  חלושה. טענה זה ""וגם  עוד ופירש  זו. בטענה עצמו יפטור רוצח כל מחשבותכ "וחשב

כמו לישראל. שנתן א)במצות ב, העדה "(סנהדרין והצילו העדה עריושפטו מצות וכמו "

אמרה  לא  ולמה זרה. המליצה רק אמת . זה ופירוש  המות . מן  הרוצח את  למלט  כדי מקלט.

ממות" להציל מחשבות ?"וחשב

˘Â¯ÈÙ‰Â והוא אחדים . ודברים אחת  שפה כולו זה שמאמר בעיני, נראה המתוקן 

" הזאת  האשה תאר הכתוב כי נשים. שיחת לא חכמה של חכמה מאמר לא אשה וחכם  " ֲָָ

שנינו וכן וכמשפט. כהלכה דבריו כל להיות  וצריכין  רוח , דעת  ה )יענה דברים"(אבות, שבעה

כהלכה  ומשיב כענין שואל וכו' ב "בחכם  השם  כי  דע  חפץ ". ואינו מעשיו, כל על מרחם ה

יחזקאל בספר שכתוב כמו המת. כג )במות  יאריך (יח, חוטא  וכשאדם  הנביאים. דברי  ובשאר

עולמים , שני  יאבד מיד, בעונו יגוע אם  כי  לו. ורפא  ושב מאולתו ישוב למען השם  לו

נפשו  השלים  שלא  בעבור הבא העולם ממחיצת ונדחה ימים , בקוצר שמת הזה העולם 

והולכת הגוף מן  הּפרדה אחר ונשארת עליונה האדם  נפש כי ובכשרון. בחכמה השמש ְִָָתחת

למעלה כמבואר החיים  באור א')לאור חלון ג ' יהיה (חדר ימים  הרשע  יאריך אם ולפעמים . ֵ

וכדרך ימים. יאריך ולא כצל יהיה ואז יותר, וישחת  ו)לרעתו ז , לשונאיו "(דברים ומשלם 

לשונאו  יאחר לא  הראשון ."וגו' לבית בפתיחתנו בארנוהו ויפה והרע416. הטוב ומשקל

למות , ראוי ומי  לחיות, ראוי מי  לדעת מבין  בנו ואין  אדם. בני  מלב נעלם כאלה בעינינים

ב  השם קודם"זולתי והמת  ואיש . איש  לכל השמש תחת החיים  זמן משקל יודע לבדו ה

שהיה  ומעלתו ממחיצתו נדח הוא  הנה ובחכמה, בצדק שהלך תאמר אפילו לו הראוי הזמן 

זמנו  קודם  ומת רשעים בעצת  הלך אם שכן  וכל יותר. נפשו וטהר זמנו השלים  אם  משיג,

הטעם ואמר האדם. דם שפיכת  על מאד התורה הקפידה כן  ובעבור גדול. דחי  נדח שהוא

ו) ט, האדם"(בראשית את עשה אלהים בצלם  חיים"כי  נשמת בו שיש בעבור כלומר .

תורה  לנו כשנתן  כן  ועל השמש . תחת חייה ימי כשתשלים  האלהים  אל לבא  העתידה

בהם לדון דין בית  מיתות בארבע  וצונו ולקדשנו לזּכֹותינּו ודינים  ומשפטים ֵַומצות

" בספר כתבתים  אחרים ומטעמים לזּכֹותינּו, זה והיה חןהחוטאים . כן417."רוח  לולי  כי  ֵַ

ב  הוא  חפץ "היה אבל הארץ. כל שופט  עולם אלהי הוא כי הכרם , מן הקוצים  מכלה ֵָה

ומי יחיה מי מבינים אנו שאין לפניו שגלוי ולפי ארץ. שופטי ביד הדינים  ונתן  ֵַלזּכֹותינ ּו

החוטא  נפש  למלט וכולם רבים , ודקדוקים  ידועים גדרים ׂשם  כן על שכתבנו. וכדרך ָימות,

עדים . שנים פי  ועל והדרישות  החקירות  כמו המות . בעיניו מן ראה עצמו השופט  ואם

אינו  התורה, כמשפט  העדות  נתכונה שלא  אלא ומעידים  עדים שני  ובאים הרשע, מעשה

העשירית 416. הכוונה

טז417. פסקא יב, פרשה שלמה, 185)חכמת (עמ'
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" נאמר כולם  ועל התראה. שתהיה וצריך לחייבו. העדה רשאי  כל והצילו כי  בזה. וכיוצא  "

מוטל  אבל במשפט . לחייבו לנו אפשר אי  האלו, והדקדוקים הפרטים  כל נתקבצו שלא  עוד

ראה  עצמו שהשופט  שבארנו וכדרך החטא , שעשה כשמש  לנו ברור ואפילו להצילו עלינו

עתה  זמנו שאין ה' רואה כי לו. האריך למען שינצל זאת היתה ה' מאת כי  והטעם  בעיניו.

מסבב  לו, טוב עתה מיתתו כי השם  רואה אם וכן מעינינו. נעלם  וזה העולם, מן להפטר

זה  ועל עונותיו. כל על לכפר וימיתוהו דין  בית ביד ושיפול והתראה עדים שיהיו הדבר

ז  קדמונינו ב)ל"אמרו מג, וכמו (סנהדרין הבא . לעולם חלק להם  ויש  מתודין המומתין  שכל

המלוכה  במשפטי  נוהג כן כמו דין, לבית  המסורים  התורה במשפטי  נוהג הזה שהדבר

רמה. ביד העושים  הזדון אנשי לשפוט ותעלומותיה תורה דרכי  שהן  למלכים. הנמסרים

כל  ובהקבץ הנאמנה. הקבלה כפי רבים  ודקדוקים  מקובלים ידועים  דרכים  יש בהם וגם 

לאו, ואם הדבר. יצא  ה' מאת כי  המלוכה, במשפט לדונו  למלך ראוי  אז כראוי, הפרטים

כי להצילו. וחייב דין  לבית המסורים  התורה במשפטי  כמו להיות הדין  חזר ספק, בו שיש

להגיע מוכנת  שהיתה המעלה מן  נדחת  נפשו ותהיה לו, לרע יהיה עתה ימות אם  אולי 

" מלת  כי  ודע  שאמרנו. וכמו בהפרד מותאליה. הגוף מיתת  על הונח הקדוש בלשונינו "

הקדש . כתבי  מליצות בכל מפורסם וזה החיים . נשמת ממנו

˙ÏÓÂ" כמואסיפה אלהים אל הנפש  לכת  על הנחתה כט)" מט, אל "(בראשית נאסף אני 

ב)."עמי לא, עמיך "(במדבר אל תאסף נאמר"אחר וברשעים הרבה. וכן יט). כו, עשיר "(איוב

יאסף  ולא  ""ישכב בספר בארנוהו ויפה העליון. הנועם אל יאסף לא פירוש, גנים. ."מעין 

ב) ח, יקברו "(ירמיה ולא יאספו פה "לא אבארהו זה, על יקר טעם לי ויש להם . וכדומה ,

אליו  אוסף העליון  ממקורו האדם  על וזורח ממרומים, נאצל הנפש אור בהיות כי בקצרה.

אמר זה ועל נפשו. שהיא  באדם  למטה הזורח  כט)האור מט, עמי"(בראשית  אל נאסף ."אני 

ב) לא, עמיך "(במדבר אל תאסף הנביא "אחר אמר גדולה וראיה הנשמות. אוצר אל שהוא  .

ח) נה , יאספך "(ישעיה יי ' וכן "כבוד י). כז, יאספני"(תהלים ויי ' עזבוני  ואמי אבי  ובפירוש"כי  .

יד)כתוב לד, יאסוף "(איוב אליו ונשמתו בעז "רוחו ובמקומותיהן  הפסוקים". כל אפרש ה

נודע כי  השמים. מאורות אצל כתובה המליצה זאת  ותמצא ענינו. כפי אחד כל היטב באר

אורו  השמש אוסף החודש מן חלק וכל השמש . מאור עליו נאצל הירח  שאור במופת 

הזאת . החכמה לבעלי  כידוע שלו שני מקום על ומאיר הירח . מן  ידוע ונאמר 418ממקום 

כ) ס, יאסף "(ישעיה לא  וירחך שמשך, עוד יבוא  ""לא לשון הירח אצל הזכיר בעבור "אסיפה . ,

הזורח  האדם נפש אור אליו ודומה השמש . שהוא  ממנו למעלה ממקום עליו זורח  אורו כי

איננה  אם העליון, מאור ורחוקה מתגאלת הנפש  בהיות  לכן  הנשמות. מאוצר באדם 

ובדרכיה, בדעותיה פזורה כמו היא  כי  אליו. תאסף לא  אמת, מקום שהוא למקורה מתדמה

ומלת בתורה. האמורות והכריתות המות  שאחר העונשין  והן  מקומה; אל מ ׁשּוב נדחת ִוהיא

אחר 418. למקום  אורו  מעביר  אלא בירח, מסוים  מקום אותו  על אורו  את תמיד מאיר  אינו השמש כלומר
ציר  על מסתובב הירח כי  אחר. למקום  ושוב בירח,
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כמוישא " הפשעים. על וההעברה הסליחה על הונחה ז)" לד, עון"(שמות ב "נושא  והשם ה ".

רק  יתכן  לא זה וכל יי '. אל וישוב הרעה דרכו כשיעזוב האדם חטאות כל ברחמיו סולח

לה  יסלח  לא  אז כי מעמו, הּפרדה אחר לא הגוף, עם  הנפש בהתחבר השמש  תחת  ְִָָבהיותו

ברור. זה וכל ה'.

ÏÚÂ לא כי המלך את להוכיח  מליצתה את החכמה האשה סבבה האלה הדברים  ֲַָָכל

ועל  ה'. בזה חפץ לא כי  דעתו, ובאומד מספק אבשלום  דם  לשפוך שחפץ עושה הוא  טוב

" אמרה נמותכן מות האדם"כי יחיה לא  ואם החיים. כל על פרוסה המות כי אמת כלומר .

גדול  רע שאין  לצייר נוכל שוין , הבהמה ומות  האדם  מות  ויהיה לבד, השמש  תחת רק

יוסיף  פן מדאגה הארץ מן  שיכחד טוב כי  רעהו. דם  שופכו ובעבור מספק, האדם  דם  לשפוך

שאבד כמו אחרים  הראוילאבד זמנו קודם  במותו כי אחרת. צרה האדם  במות יש  אבל זה.

עמו. אל יאסף לא  כי  העיקר, והוא  בו, חי שהאדם  החיים  מאור נדחית נפשו גם  תהיה לו

" אמרה זה יאספו ועל לא  אשר ארצה הנגרים  למים"וכמים  נפשו אז שנמשלה כלומר ,

שלא  בצאתה הנפש וכן להאסף. יכולין שהן  הפזורים כפירות לא  לאוספם . שאין  הנשפכים 

המליצה  יופי  וראה מה? עד יודע ומי  בתחתיות. ותשאר עמה אל תאסף ולא תפוזר ֵבזמנה

שאמר ואיל. צבי  אצל בתורה הכתובה המליצה גם להבין אותנו המלמדת  טו,הזאת (דברים

כמים"כג ) תשפכנו הארץ על תאכל, לא  דמו את עוד"רק ואמר כג -כד). יב, הזהר "(שם רק

הארץ  על תאכלנו לא הבשר. עם הנפש  תאכל ולא  הנפש  הוא  הדם  כי  הדם אכול לבלתי 

כמים ""תשפכנו המקומות באלה אמר לחנם  לא כמים. תשפכנו הארץ חובה "על זה אין כי .

בעלי נפש כי  הנעלם . הסוד גלה אבל בים . לשופכו או למכרו ומותר הארץ, על לשפכו

הראשון בבית  כמבואר הארץ מן  א')החיים חלון ג' מותה.(חדר אחר ותאסף תשאר ולא

אשר  הנגרים  כמים דומות החיים  בעלי נפשות  והנה עמה. אל ונאספת  עליונה האדם ונפש 

" אמר זה ועל יאספו. כמיםלא תשפכנו הארץ ולפי"על הזה. הכמוס  מטעם  אכילתו ואסר .

ויש להאסף. ראויה בהיותה רק יתכן  לא וזה עמה, אל נאספת  בהיותה האדם נפש  שתקנת 

ב  הנפשות  ליוצר נודע והוא  לזה, קבוע  לאסיפה "זמן תזכה לא זמנה קודם תפרד ואם ה.

" אמרה לכן  המות . אחר ה' לה יסלח  לא כי  הזאת. נפשהיקרה אלהים ישא כלומר "ולא .

ב "אעפ  שהוא הנפש"י את  ישא  לא  הנה ופשע, עון ונושא בתשובה שישוב לאדם מאריך ה

ב  שהוא לפי לכן כלום. המות אחר אין כי הגוף, מן נפרדת ורוצה "בהיותה חסד חפץ ה

האדם את להציל כולם ודור, לדור העומדות  מקדם מחשבות חשב ובתקונם, הנפשות  בחיי

" ומצות  מקלט , ערי דין  כמו המות. העדה מן זה והצילו וכל למעלה. המבוארים וכיוצא "

" אמרה זה ועל ממעלתו. נדח  ויהיה עתו בלא ימות שלא  ידח כדי  לבלתי מחשבות  וחשב

נדח  אחד."ממנו גם  ממנו ידח  ושלא הטוב. כולם  שישיגו וחפץ רשע. בן  צדיק בין כלומר ,

בנך  להשיב כן לעשות יאות לך גם  בדרכיו, הולך חסיד מלך ואתה ה', דרך הוא שכן  ולפי

חכמה  של תשובה והיא  הדברים. בעיני  נראין  כך המות. מן  ולפטרו מקומו אל הנדח

שכמותה: חכמה לאשה ֲָָהראויה
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ה חלון 
‰¯Ó‡Âטו)"(שמועוד יד, הזה,"ב הדבר את  אדוני המלך אל לדבר באתי אשר ועתה

אמת ֹו דבר את המלך יעשה אולי המלך אל נא  אדברה שפחתך ותאמר העם. יראוני ."כי  ֲֵָ

כי ירגיש  שלא  המלך, מן  כונתה ולהעלים להסתיר רצתה הזאת  החכמה האשה ֲָָפירוש ,

המלך  להכלים  מצח  לעזות לה יחשב כי  פניו. על להוכיחו לבד אליו ושביאתה שקר, המשל

יראה  והיתה שדברה. מה דברה דברים  ושבגלגול אמת המ ׁשל כאילו הראתה אבל ְֵָָָבפניו.

" המלך ישאלנה אתפן  לשחת  הדם  גואל יעמידו ולא המשפט אנשי  ירדפוך שלא  ידעת  אם 

הדם גואל מהרבת  אלהיך יי ' את מלך אדוני נא יזכר ואמרת , אלי? לצעוק באת  מדוע בנך,

יראתי כי  בעבור זה לשאול הוצרכתי  השיבה, זה על בי . מהּתלת  כמו והנך וגו'. ְֶֶַלשחת

יחפוץ  וימיתהו, השני  את  הכה האחד שהאח  הדבר את  הוא  כשמוע  פן המלך מאדוני 

יהרוג  הדבר את המלך שכשמוע לי  אמרו כי  מפניך. יראוני והעם  השני . את  גם  להשמיד

בלבי אמרתי  ולכן  אמנון. את שהרג  בעבור לאבשלום  שעושה כמו מנהגו. כן  כי השני , בנך

המלך  יעשה אולי  ודעת. טעם בטוב שיחתי  ואפרש  קרה אשר את המלך אל נא  אדברה

ולכן המכה. את  יפטור הצדק אדני  על הבנוים  הנעימים  הדברים  כשמעו כי  אמתֹו, ֲָכדבר

ואמרתי וסימן. אות  לי  עשיתי  שקר, אם העם  לי שאמרו מה אמת אם בדבר הבחן  למען

" [המלך], וכשענה המלך. יענה מה לשמוע  עליו, קמים המשפחה אליך שבני המדבר

בך  לגעת  עוד יוסיף ולא  אלי זדון"והבאתו מאיש לבד מבטיחני אם בספק הייתי  עדיין  ,

עושה  כל המלך לב ציור שכפי  בעבור פוטרני . אינו המשפט ממדת אבל בנקמה, העושה

לפי המשפט, מן הבטחה הזכיר שלא  ומה וכל, מכל פוטרני  שהוא  או במשפט ; יבוא  אלה

למה  הדין, שורת כפי  פטור הוא  שאם  עולתה. יעשו לא  המשפט  אנשי  כי  צריך. ְַָָשאינו

" המשפט  דבר על לבקש  הוספתי ולכן המשפט? אנשי בו ולא יגעו הדם גואל מהרבת

בני את  לי"ישמידו וזה במשפט, גם  ארצה ראשו משערת יפול שלא המלך וכשהשיבני .

העם דברי  צדקּו כי לי נתברר רע. השופטים עמו שיעשו אפשר המלך דעת שלפי ְָהאות 

במל  כללה זה וכל המלך. מפני אותי  שאמרההמיראים טז -יז)יצתה המלך "(יד, ישמע כי

שפחתך  ותאמר אלהים . מנחלת יחד בני  ואת אותי להשמיד האיש מכף אמתו את להציל

למנוחה  המלך אדוני דבר נא  ששאלתי"יהיה המלך יבין אם  הדבר לבחון רציתי כלומר .

מנחלת בני ואת  אותי להשמיד החפץ הזדון, האיש מכף בני  ואת שיצילני  ובקשתי

ומאנשי זדון, מאיש  בהנצלי  כי הלב. למנוחת  לאמתך המלך תשובת יהיה אז אלהים.

אם אבל השני. דם לשפוך נכון לא כי  יודעים  והשופטים המלך כי  לירוא, לי אין המשפט 

ג  ובקשתי  ששאלתי  יבין  אעפ "המלך המשפט , מאנשי להנצל שיצילנו,"כ ויאמר שיענה י

מדבריו  יחזור מחר ואם  רע . עליו המלך לב מקום  מכל כי  למנוחה לי המלך דבר יהיה לא 

" ויאמר במשפטו, ויחקור היה וידרוש וכך כך לי שאמרת  דעתך על רק נשבעתי  לא 

אחיו  נחלת  לירש  בזדון שעשהו אלא  היה. [כך] לא כי  מבין  אני  ועתה ותגמור "המעשה. ,

וכמו  הוא . כך דינך שמדת אני  רואה כי וממשפטיך? מרוחך אלך אנה למות. בני  דין 

אתה  טוב לא  כי  מגולה תוכחת הוכחתיך המלך אדוני ולכן  בכך. לאבשלום  עושה שאתה
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ולא  למנוחה. לה שתהיה מהשמועה האופן  רק הזכירה לא האשה והנה זה. בדין  עושה

ברמז  עליו רמזה ורק המלכות , כבוד מפני לב למחלת  לה שתהיה השני האופן הזכירה

יז)ואמרה יהי"(יד, אלהיך וה' והרע. הטוב לשמוע  המלך אדוני  כן  אלהים  כמלאך כי 

כי"עמך  מדעתך. תבינהו הנה כבודך, מפני  לשוני  תחת  שהכחדתי  השני האופן  כלומר .

שאני ומה ומאמר. מאמר שבכל הרע  והדרך הטוב הדרך להבין אתה אלהים  כמלאך

שתמשול  והשכל, בינה דעה ויחננך אליך פניו ויאיר עמך אלהיך ה' שיהיה הוא מבקשת

חכמתה. ועל דבריה על תמה שהמלך הכתוב וספר זה. בענין בלבך המושל הרע  הציור על

ואעפ  אשה, מפי תצא לא  כזאת גדולה שחכמה וׁשאלּה"והבין  חכמה. שהיא יט)י  היד "(יד, ְְֲֲָָָָָָ

זאת ? בכל אתך האלו.יואב הדברים  בפיה נתן  ושיואב דובר, המלך כן כי האשה והשיבה "

כפי האשה שדברה תבין המבואר ומן אבשלום . את  והשיב יואב לדברי  הודה והמלך

בתאר  מתוארת היא  הטובה, חכמתה ובעבור ובערמה. בתחבולה לא  התורה, חכמת

האלו!"חכמה " הדברים ושמור . ֲָָ

ו חלון 

ÂÓ˘)"·( ג מאד "יג, חכם  איש לפי"ויונדב כי הכלל. מן  כיוצא  ונראה זר הזה הפסוק .

אלו. אחותו תמר תבוא  איך רעה תחבולה ולמדֹו אמנון  במעשה בליעל יועץ היה ְִהפשט

" בתאר הכתוב תארו מאד ואיככה הרמב "חכם על תמה ואני  ז "? נסתייע"ם לא  מדוע  ל.

" תאר שיפול זה כיחכםממקרא  וראיתי  מגונים? ובמעשים במדות התחבולות  בעל על "

ז  בסנהדרין "קדמונינו ואמרו הזה, הכתוב מליצת  על תמהו הם  גם א)ל איש"(כא, 'ויונדב

להרע חכם  יהודה רב אמר חכם? מאי  מאד'. יונדב "חכם על 'חכם ' תאר שייך איך פירוש  .

כדרך להרע. חכם שהכונה יהודה רב ותירץ רע? יועץ כב)שהיה ד, המה "(ירמיה  חכמים

ברור "להרע והיה הלשון , יסודות ידעו הם  כי  למד אתה ומדבריהם  הסמוך. בחלון ויתבאר ,

" לשון יפול שלא "חכמה להם  ותאר וכמו "חכם" האלהיים, התורה בחקי  הנוהג על רק ,ֵֻ

[רמב  משה ר' כדברי  שאם  זה. בבית ז "שבארנו ""ם ] לשון  שנופל ו חכמה ל על חכם"" גם  "

[חז  תמהו מה מגונים , במעשים  התחבולות ""בעל לומר חכם ?ל] כן ,"מאי  יתואר ויפה .

תאר  להניח  יצדק לא כי  שידעו אלא זה אין  הרעות . התחבולות בעל יועץ היותו בעבור

התשובה חכם" דרך אמנם להרע. חכם שהיה תשובתם  היתה לשאול. והטיבו רע . ענין  על "

שיתבאר כמו ממני  נפלאת הסמוך)הזאת ענין(בחלון לאיזו לדעת  בעיני נפלא זה ומלבד .

" נכתב היה לא  ואם כלל. זה דבר מאד הזכיר חכם איש  ג "ויונדב ובעל ", יועץ שהיה ידענו כ

הכתוב  למדנ ּו ומה תחבולות . בעל חכם שהיה עליו תעיד שהמציא , התחבולה כי ְִָתחבולה.

הרעות , תחבולות ובעל רע יועץ היה האיש זה אם  בעיני  יקשה וכן  הזאת? ההודעה מן 

כל  שמתו השמועה כבוא כי  הנאמנים? ומיועציו ביתו אנשי בתוך המלך דוד ׂשמהּו ָָאיך

תהלים בספר אמר עצמו והוא תנחומים , דברי  לבו על ודבר דוד עם יונדב היה המלך, בני 

ו) קא, עיני"(תהלים לנגד יכון לא שקרים דובר רמיה, עושה ביתי  בקרב ישב ואין"לא  .

שלא  לומר ורחוק מזה. יותר אמת  מדרך נלוזה אין  גם  יונדב, מעצת גדולה יותר תרמית 
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עליו  נאמר הלא  הרעים. ותחבולותיו יונדב תכונת  דוד יח)"(שמוהבין טו , ואיש"א דבר ונבון

עמו  ויי ' ."תאר

ÔÎÏÂההולכים התורה מאנשי מאד, גדול וחכם טוב איש יונדב שהיה למשפט חשבתי

" בתאר הכתוב תארו כן ועל ה'. יועציו חכםבדרך בין ׂשמהּו ולכן זה. ידע  ודוד סתם . "ָָ

העצה  ואולם  חכמה. ומלמדו רבו הכתר, יורש הגדול בנו אמנון  רע  היה גם  ביתו. ֵַואנשי 

היוצאת כשגגה היתה אבל דברה, רשע ובתחבולת  בזדון  לא תמר, דבר על לאמנון ֶָשנתן 

אליו  תמר שכבוא לאמנון  אמר לא  כי  בליעל, דבר יונדב בדברי תמצא ולא השליט. מלפני

מכל  ויענה. ממנה יחזק לשמוע , תאבה לא ואם  מעליו. איש  כל ושיוציא  לזנונים  יפתנה

הגדולה  הנבלה אמנון שיעשה דעתו על עלה לא גם בדבריו, מאומה יונדב הזכיר לא  ָזה

ויענה. בחזקה יתפשנה שלא  לומר צריך ואין  זנונים , במשכב המלך בת את לשכב הזאת ,

אבה  לא שהיא  שקרה וכמו כבודה. לחלל כזאת תעשה לא אביה, בבית  הצנועה תמר וכן

ועל  יעשה. מה ידע ולא תמר, באהבת חולה היה אמנון  היה. כך שהיה ומעשה לו. שמוע

שנאמר הכתוב מעיד ב)"(שמוזה יג, מאומה "ב לה לעשות אמנון בעיני היה "ויפלא  כלומר .

בתולה  תמר היתה כי מאומה לה ולעשות אליה לבוא אמנון  לב בעיני  נמנע  ודבר נפלא

אמנון פני  כשראה ורבו, אוהבו אמנון רע  שהיה ויונדב המלך. אביה בבית ויושבת ֵַוצנועה

אמנון לו ואמר דלותו. סבת  על ׁשאלֹו ודל, הולך והוא יום  יום ד)רעים  אחות"(יג , תמר את ֲָ

אוהב  אני  אחי ובליעל,"אבשלום  רע איש  היה אם  כי  וצדיק, חכם יונדב שהיה אות זה וגם .

וגדול  שר יונדב בהיות אבל יום. יום צרתו בלבו מסתיר היה ולא ממנו בוש  אמנון היה לא 

אודות על יונדב ששאלו ועד לבו אל הצרה שנגעה עד דבר הודיעו ולא מפניו. אמנון נכלם 

ואם קשה. האהבה שחולי  ידע כי  אמנון , על רחמיו נכמרו הדבר את כשמעו ויונדב הדבר.

תמר  תבוא  כן  ידי  ועל שיתחל, עצה לו נתן  כן  ועל שאולה. להורידו תוכל מחלתו תקל לא 

בעיניו  חן  תשא  או האהבה, מחלת תקל עמה וידבר אליו שכבואה יהונדב וחשב אליו.

תמר שאמרה כמו לאשה. לו לקחתה עמה יג )וידבר ימנעני"(יג, לא  כי המלך אל נא  דבר

ז ממך  קדמונינו וכדברי  לו ומותרת  פנויה היתה כי א)ל"" כא, אמנון(סנהדרין היה ואולי .

לבבו. ורוע זדונו ממנו והעלים  לאשה, לקחתה חפץ כי לו ואמר רבו. יונדב את גם מטעה

הרעה  לכל סבה יונדב היה והנה שעשה. מה ועשה אמנון העיז אז חדרו, אל באה וכאשר

על  יונדב את האשים לא ולכן זה כל ידע  ודוד ובּסכלות. בשגגה אבל בזדון, לא הזאת ,

עוד. שאברר ומטעם לאמנון . שנתן עצתו

Ú„הנביא לו שאמר כמו שבע. בת עון על לדוד למכשול זה דבר יא)שקרה יב, (שם 

מביתך " רעה עליך מקים  והריגת"הנני דוד. של ביתו מתוך שהיה ותמר אמנון מעשה והוא  .

הכל  אבשלום, גם ושנהרג השמש , לעיני נשיו עם  וששכב באביו אבשלום  ומרידת  אמנון 

כשאמר לעצמו. דוד שחרץ המשפט ו)למלאות ארבעתים"(יב, ישלם  הכבשה היה ואת  וכן  "

דם נשפכו והנה ונהרג . אבשלום  ומרד אמנון . ונהרג  תמר. את אמנון  ועּנה הילד. נענש  ְִָלו.

ועריות כזונה, נעשתה ותמר זה. בעון  מת  הילד כי  אוריה. מות  תחת  דוד בבית  בנים ארבעה
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שכתוב כמו דמים . לשפיכת כו)הוקשו כב, נפש"(דברים  ורצחו רעהו על איש יקום כאשר ָכי

הזה  הדבר ערוה,"כן  דבר גנות מתלוים האלו במקרים היה גם  אבשלום. ונהרג  נהרג . ואמנון  .

ומקור  הסבה שיהיה ראוי  היה וכן אביו. נשי  עם אבשלום ומעשה ותמר אמנון  מעשה והוא 

" שאמר ה' דבר למלאות דוד, מבית  יוצא האלו הרעות"מביתך הרעות  כל שסבת  רואה והנך .

אמנון שנהרג  נסתבב ומזה אחותו. את  לענות  לאמנון פתח  פתח בעצתו כי יונדב עצת היתה

שנאמר  אחיו. בן  היה כי  דוד מבית יונדב והיה בכתוב. כמפורש  ונהרג  אבשלום  ושמרד

ג )"(שמו יג , דוד "ב אחי  שמעי  בן  יונדב ושמו רע אמנון"ולאמנון  היה לא יונדב עצת  ולולי . ֵַ

" הכתוב מעדות  שאמרנו כמו המעשה, לאותו אמנוןבא  בעיני  ראוי"ויפלא דוד שהיה ולולי .

ב  השם בגזרת זה ידו."לעונש מתחת  כזאת  גדולה שגגה יוצאת  להיות  בא יונדב היה לא ה,

אעפ  כי"כי  כזה. מכשול לידו שיאונה ראוי  היה לא  מאד חכם  להיותו הנה דּבר בזדון  שלא  ִֶי

ב  יבוש"השם  ולא בלשונם יכשלו שלא ישמור חסידיו ורגלי החכמים, את מנהיג  במענם .ה ו

יונדב, כמו שבחכמים החכם  מעצת הזאת הגדולה הרעה שנסתבבה ראינו ראה כי ועתה

גזר  אשר את  דוד על הביא  למען הרעה, אמנון  חפץ למלאות דבר יצא  ה' מאת  כי נשכיל

כדרך בעונו. כה )עליו מד, יסכל (ישעיה  ודעתם  אחור חכמים  שיתבאר",משיב וכמו ח'), .(חלון

קרה  הטבע  שבדרך חושבים אדם  בני  היו מאד. חכם  שהיה יונדב על הכתוב העיד ואלולי 

קנא  ואחיה יעשה. מה לו ויעץ בליעל יועץ לו והיה יפה, באשה עינו נתן מלך בן  כי הכל.

וע הרוצח . בנו את  ורדף הנרצח בנו על קנא  והמלך עמה. השוכב והרג  אחותו גדלה "על כן י 

וכזה  מלחמה. ביום הבן  ונהרג עליו, וגבר למלוך. והתנשא בו ומרד הבן, בלב האב שנאת 

לכל  הקדים  משפטו, בארח זאת  כל פעל ה' כי  הודיע  ולמען  השמש . תחת תקראנה וכזה

צדיק  מאד חכם האיש  היה אבל בליעל. יועץ היה שלא והודיע יונדב. עצת האלה המעשים

ב  הוא כי  כלל. אשמה עליו ושאין  בהשגחה "וישר, זה כל שקרה למדנו ועתה ויהי. אמר ה

פירוש וזה פניו. מעל יונדב את  הסיר לא  ולכן  ה', דרך הבין  דבר נבון שהיה ודוד עליונה,

ז  לרבותינו ראיתי כי  ודע הכל. ונכון  במכילתא "נפלא. במדרשם יונדב 419ל שהיה שאמרו

" תאר אין  דבר סוף בדבריהם. מאד ושמחתי  אמנון . של ורבו בתורה הנזכר חכםחכם "

והבן . והוראתו. הנחתו בענין שיסדנו הכללים מן יוצא זה בכתוב

¯Ó‡] רנה של אחר פירוש ז', חלון  סוף להלן  עיין יונדב."המעתיק: של לחכמתו ו

לתורה]. פנים ושבעים

ז  חלון

‰ÈÓ¯È)(כב ידעו "ד, לא  ולהיטיב להרע, המה משה "חכמים רבינו בקש  זה מפסוק גם  .

ז "[רמב  ""ם ] שתאר להסתייע מגונים ,חכםל ובמעשים  בדעות התחבולות בעל על נופל "

הראשון  בבית דבריו שהבאנו א')וכמו חלון א' שאם(חדר לסתור. ראיה שהוא  אומר ואני .

התחבר 419. כי  הבין  שרבינו  אפשר  לתורה". לקרבו  "אפילו הלשון  א, פרשה יתרו , מכילתא, עיין  המעתיק: אמר 
לתורה  לקרבו  כדי לאמנון  יונדב
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לו  היה בתחבולותיהם, הרעות  ועשותם  הנאמנה, החכמה מן  נליזתם  בעבור חכמים תארם

" טוביםלומר ולא  הם  רעים  ""חכמים ובאמרֹו להרע. המה הם"חכמים  היא: כך הכונה ,

החקים למדּונּו גם התורה, שחקקה והחקים  המצוֹות ועושים החכמה, בדברי  ְִהולכים 

הכ  בכלל בארנו כבר כי ידעו. לא  ולהטיב לרעה מחשבתם  אבל החכמה "האלו; שיסוד ה

ה'. יראת היא  והעשיה ג )השמירה חכמה "ו (אבות , אין יראה אין  החכמה "אם דרכי כי .

שלא  שכן וכל החכמה ילמד לא  ה' את  ירא שאינו מי  ולכן  רע. שהוא הלב ליצר מנגדים

בעבור  לא בדרכיה. והולך חכמה ולומד ה' את  ירא  שאינו מי  להיות ויוכל בחכמה. יעשה

לעיניהם . ולהתגדל הבריות את לרמות כונתו כי הרע . לבו יצר בעבור אלא  ית '. שמו כבוד

על  ויעבור החכמה ילמד ואם עם. ולבזוי לסכל יחשב  חכמה בלי שבהיותו יודע והוא 

ל  יחשב בפרהסיא  בליעל "חקֹותיה זה איש  ומטעם  השם . אנשי  הגדולים עמו יתחברו ולא " ֻ

שיבטחו  הבריות בעיני ולהצטדק העין , למראה בדרכיה וללכת החכמה חקי  לאסוף ֵֻבוחר

בסתר. העבירות  כל על ולעבור עליהם להשתרר רע  חושב ובלבו צדקתו. ועל חכמתו על

בתלמוד הנזכרים  הרעים  הּפרּוׁשים  ומן  החנפים, כת ב)והן כב, "(סוטה עליהם  ואמרו בי. ְִ

גונדי דחפו מהנהו לתפרע רבא שנינו(שם)"דינא  עליהם ד). משנה ד שם"(אבות, המחלל כל

בגלוי ממנו נפרעין  בסתר אבות ."שמים  למסכת  בפירושנו פירשנוהו ויפה והנה 420.

הם אבל כחקֹותיה. ועושים  החכמה חקי  לבם  אל אספו שהרי  חכמים, הם האלו ֵֻֻהאנשים

ב  השם  אבל הלב. סתרי  יודעים  שאינן  האדם  עיני למראה להרע ,"חכמים ׁשכונתם רואה ֶַָָָה

ולעשות הבריות , בעיני ולהתפאר להתגדל רעה; לכונה ובמצות בתורה משתמשים  הם כי

" אמר זה ועל כונתם . על לעמוד יכולים  הבריות כשאין  גדולות  להרע ,רעות המה חכמים

ידעו  לא היודע"ולהיטיב אני  אבל בחכמה, לעיניכם ועושים חכמה בעלי  שהן אמת  כלומר .

" להרע. שכונתם  ידעו ועד לא להיטיב ולהיטיב החכמה דרכי אהבו ולא  ידעו לא כלומר " ֵ

ב  השם עליהן  צוה שבעבורו ולתכלית  תחלת"בהם , כי  הזה, הנכון הפירוש על וראיה ה.

הוא המה "(שם)הכתוב נבונים ולא המה, סכלים בנים ידעו. לא  אותי עמי, אויל וכבר "כי .

ג ')רמזנו חלון ד' "(חדר תואר הנחת  "אויל כי  אמר וכן  הדעת , משוחת על ידעו " לא ,"אותי 

בבית"ואע וכמבואר אדם , כל דעת בשקול הנטועות  הראשונות המושכלות מן  שהוא  פ

י')הראשון חלון ו ' אעפ (חדר ולכן נבונים .". ולא  סכלים הם  והבינה, השכל אנשי  בהן  שיש  י 

ותוהו, אפס  של ונצוחים  טענות להרבות  שוא  בדרכי ובבינתם  בשכלם שמשתמשים לפי

אעפ  אמר כן  אחר מגונים . ובמעשים בדעות  רעות ותחבולות ערמות  בעלי"ולהמציא  שהם  י 

לא  אותי כי להרע. כונתם  אבל ה' ביראת  עושים אינם  בדרכיה, והולכים הנאמנה החכמה

[רמב  משה רבינו כדברי  ואם ז "ידעו. ""ם] שתארם הרעיםחכמיםל מעשיהם בעבור "

" קראום תחלה עצמו. סותר המאמר יהיה בינה.סכליםבתחבולות, בהם  שאין  בעבור "

" קראום כן  כמו חכמיםואחר ּבינה מרוח מקורה והתחבולה תחבולותיהם , בעבור "ִָ

" בספר  גניםשיתבאר  ."מעין

.420287-288 עמ' תשס"ג , מהד' לבנון, יין
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‰È‡¯Â[לזה]( ה א, יקנה "(משלי תחבולות  ""ונבון  תאר כי  והאמת  שישחכמים. מי על "

" תאר וכן בחכמה. והולך חכמה מאסף באמתנבוןלו החכמה בדרכי בבינתו המשתמש  על "

" בספר שיתבאר גניםכמו בעז מעין  דעת"" בו ואין אויל והוא  בינה מדרך הנלוז ולכן ה.

אעפ  מתואר "אלהים, רעות , ותחבולות ערמות להמציא  בטבע  ושכל בינה בעל שהוא  י 

" בתאר הנביאים היו "סכל בדברי אבל אוילים . היו עליהם  הנביא שדבר האלו והאנשים .

ובלבם  הבריות, לעיני מצות ועושים חכמה לומדים כה )חנפים , כו, תועבות"(משלי ."שבע

" עוד לומר הוצרך כן להרעועל המה ז "חכמים לרבותינו וראיתי  בספרי". האזינו,ל (פרשת

ד  ג ', לו)"פסקא שחת  וחומר,"ה קל דברים והרי להרע '. המה 'חכמים  אומר אתה בדבר כיוצא 

בדבר  כיוצא וכמה. כמה אחת על מטיבים  היו אילו 'חכמים', קרוים  סכלים כשהם ומה

'בנים', קרוים סכלים כשהם  ומה וחומר קל נבונים'. ולא המה, סכלים  'בנים  אומר אתה

וכמה  כמה אחת  על נבונים היו ע"אלו ."" תואר שהנחת בדברינו, מבואר והפירוש  "חכםכ.

בתקופות והמשכיל החוקר על יונח  ולא ובתורותיו, השם  בחקי הנוהג  על לבד ֵֻ[היא ]

אמרו,421ובגמטריאות , כן  ועל התחבולות . בעל על ולא  הנמוסיות הדעות בעל על ולא

אלוה, שוכחי כלומר סכלים, כשהן  שאפילו השם , מן  החכמה שקבלו ישראל של חבתן  ְֵראה

" הכתוב ראשית  המה וכדברי  סכלים בנים  ידעּו. לא  אותי  עמי, אויל שעושים"כי  מה וכל , ָָ

" נקראים רעה, ולכונה לפנים  רק אינה ""חכמיםבחכמה שאמר כמו המה . אלא חכמים " ָ

" בעבור "להרעשהוא  החכמה ולומדים  השם  את  יראים שהיו כלומר מטיבים , היו אילו .

להם מיוחד שהיה שכן  כל לא  מעשיהם, להטיב ית' "422כבודו אמרו "חכמיםתאר ולא .

וכמה " כמה אחת  על נבונים היו חכם"אילו להיות ויוכל נבון . להיות  זוכה אדם  כל אין כי .

" בספר שיתבאר כמו נבון , ולא מאד גניםגדול ""מעין אמר כן אחר סכלים. כשהן  "ומה

" קרויים ותורתו ה' ""בניםעוזבי תאר כי  כמו בנים. הישראלי. מאיש  שיפרד אפשר אי  "

יד)ששנינו משנה ג  למקום"(אבות, 'בנים' שנקראו ישראל שם ."חביבין פרשנוהו ויפה ,423

המקום לפני חביבין שהיו וכמה כמה אחת על העליונה, הסגולה שהיא נבונים  היו אילו

ז "ב  קדמונינו כי רואה אתה זה מכל ובנו "ה. הקדוש, הלשון מליצות סתרי  וידעו בחנו ל

ז  קדמונינו דקדקו והנה הכתובים . כונת  אמתת  על ומדרשם הנ ל"דבריהם  ספרי ל)"(במדרש

" הללו התוארים שני  ו חכמיםעל ולא בנים"" לישראל עצמיים  תוארים שהן בעבור "

וקראם לבדם בישראל בחר הוא ברוך השם  כי  ולשון ; אומה שום  בזה עמהם ישתתף

כ)"בנים" קמז , גוי"ו (תהלים  לכל כן עשה העליונה "לא החכמה חקי  נתנו לבדם לישראל וכן .ֵֻ

" נקראים לבדם  הן  כן  ובעבור האנושי. הדעת  משקול הכלל חכמיםהנשגבים  וכדברי  סתם . "

האומות"הי כל עמהן  ישתתפו וכיוצא , והעושר המלוכה תארי כמו התוארים שאר אבל ב.

" אצלם לכתוב הוצרך פושעים, בלבם שהם  מחכמים מדבר שהנביא  ולפי  להרע ,מצד-מה.

ידע ּו לא האוילים ."ולהיטיב מ ּכת  שמדבר אחר הכתוב טעם מבינים  היינו לא  כן  לולי כי . ִַָָ

(גיאומטריה]מדידות421.

להם422. ראוי היה כלומר 

.423233-234 עמ' תשס"ג לבנון,מהד' יין 
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מספרו אחר במקום  זה בלשון  אמר עצמו ח)והנביא ב, ידעוני"(ירמיה לא התורה ."ותופשי 

בע "פירוש , כדרך ה', מיראת  עושים  ואינם ידעוני. לא המצוֹות ועושי התורה אויל לי  כי

ידע ּו לא  אותי והבן:עמי זה. בכתוב הנאמר " ָָ

‰˙ÚÓÂהתלמוד כוונת  א)תשכיל כא, "(סנהדרין מאד בפסוק חכם  איש  ,"ויונדב

" להרעשאמרו יונדב"חכם  שהיה כלומר ח). ב, התורה "(ירמיה  בדרכיתופש  והולך "

לאמנון ללמד במחשך עצה להסתיר והעמיק להרע. חכם  החנפים, מ ּכת  היה אבל ִַהחכמה,

" ויהיה הרע. לבו יצר חפץ להשלים  יעשה מאד מה "חכם  כמו להרע" המה ונוכל "חכמים  . ֵֶ

לחכם דוד אותו וחשב במעשיו החניף כי ביתו אנשי בתוך דוד ׂשמהּו כן  על כי ָָלומר

" שם בהנחת  שיסדנו יסודותינו הכתוב יסתור לא  הזה הדעה לפי גם והנה ."חכםוצדיק.

" נכתב לא  מדוע מאד יקשה העצה להרעאבל על סמך שהכתוב תאמר או בכתוב? "

לפי הענין  בארנו וכבר להיטיב. ולא  להרע  חכם רק שהיה נדע  שממנה בכתוב המפורשת

רנה  מפירוש  שונה זה פירוש המעתיק: [אמר בזה: ודי דעתינו. ו'."קוצר בחלון  לעיל ו

לתורה]. פנים שבעים  אבל

ח  חלון

·ÂÈ‡)( יג נמהרה "ה , נפתלים ועצת  בערמם, חכמים חכמים"לוכד שהן חכמים  פירוש , .

אבל  הפתי ; כמו רוחם על העולה וכפי  במקרה הדברים  מן  דבר לעשות ידרכו ולא  בהנהגה,

שישלומוהו  ואחר לעשותו. נכון כיצד חכמתם במאזני  הדבר לשקול במחשבתם  יערימו

בעז  השלישי בבית  ויתבאר לעשותו. יסכימו אז ובבינה בשכל חכמתם ארחות  שעל "כפי ה

" שם  יפול מעשה, שאחריה ההחלטות למעלה"עצה ההסכמה שרמזנו וכמו חלון . ג' (חדר

"ג ') ובספר גנים. בעז מעין  יתבאר הדברים"" מן  בדבר החכמה מחשבת התשוטטות  שעל ה

" שם  עליו"ערמה יפול רמזנו זה וגם  ז'). חלון ט' הערמה.(חדר בעלי שאינן  חכמים  ויש .

הערמתערמה "וה  בלי פתאום המעשים, מן  מעשה שעושה והחכם  בנפש גדולה סגולה "

הפלא  אבל ּסכלות . הוא  במהירות  הנעשה כל כי  במעשהו. שילכד פלא  אין מחשבתו,

נבערה  עצה תהיה הערמה, אחר שיקח  והעצה בערמֹו. ילכד הדבר, על בהערימו ְָשהחכם

ב  השם יעשה כן שכמו אליפז ואמר העקש . הנפתל עצת כמו שגם"מדעת  ויסבב לעתים , ה

העונש . בעת  כן  ויהיה הלב, עקשי נפתלים  כעצת  נמהרה עצתו ותהיה בערמו, ילכד החכם 

ב  השם  בהשגחת מקרה ויתחדש קדומים ופשעים עונות בעבור גזרה נגזרה ויבקשו "ואם ה,

אעפ  נמהרה תהיה עצתו הנה מחכם, יונדב "עצה עצת כמו חכמתו. כפי עליה ׁשהערים ֱִֶֶי 

למעלה כמבואר נפתל כעצת נמהרה עצה ונתן מאד, חכם והיה ו')לאמנון  ודומה (חלון .

שלפניו בפסוק אמר יב)לזה ה, תושיה "(איוב ידיהם תעשנה ולא  ערומים  מחשבות  ."מפר

" ובספר  השלישי  בבית גניםויתבאר בעז "מעין שם  יתבאר הזה הכתוב  גם  ה.".

‰ÈÚ˘È)( כה יסכל "מד, ודעתם אחור, חכמים  ""משיב פירוש , והםחכמים. בהנהגה "

ב  השם ובחפץ הטובה, העצה החכמה "בעלי  כי משל. דרך והוא לאחור. אותם  משיב ה ֵֶ
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יעשה. מה לאיש  ויגיד דבר בכל הנולד את יראה חכמתו ובעיני החכם . לב עיני  ונגד ִָּפנים,

" וכדרךאחור ומלת  ימצאנה. ולא חכמתו כשמסתתר רואה, אין  במקום  ההסתר על (קהלת"

כד) ימצאנה?"ז , מי  עמוק ועמוק שהיה מה למעלהרחוק ומבואר י')" חלון ה ' וכדרך (חדר .

יא) כט, ישבחנה "(משלי באחור מבוארוחכם זה וגם ח')" חלון ד' דעתם(חדר יסכל והנה .

לפסוק ודומה ּסכלות , יג )וידברו ה, בערמם"(איוב חכמים  אמר"לוכד לכן וקודם (ישעיה .

כד-כו) בדים"מד, אותות מפר מאתי. הארץ רוקע לבדי , שמים  נוטה כל, עושה יי ' אנכי 

האומר  ישלים , מלאכיו ועצת  עבדו דבר מקים  וגו'. אחור חכמים  משיב יהולל, וקוסמים 

תּוׁשב  בבל."לירושלים ולהחריב ירושלים , להושיב הנביאים  עבדי  ביד דברתי אני  כלומר . ָ

כי להיפך. ומגידים בכוכבים  החוזים בדים  לדברי תשמע לא  ולכן דבריהם  את אקים  וכן

כי השמים ובמלאכת במזלות לקוסמים תשמע לא וכן אותותם. ואפיר השמים נטיתי  אני

ומסכל  אחור משיב אני החכמים את  גם אותם . מהולל שיאמר אני  מי  כל ולכן  דעתם .

דברם כי  ה'. במלאכות השלוחים הנביאים  בדברי האמינו רק לו, תשמעו אל אתכם ויפחיד

בעז  הסמוך בחדר עוד זה ענין  ויתבאר ואשלים. אקים  ה:"ועצתם 

Â�‚ˆ‰ המחשבה בתחלת ונראים  חכמה. לשון  בהם שנזכר כתובים  חמשה זה בחדר

כשחר  יבקע  למען  היטב ופרשנום  חכמה. לשון הנחת  על שיסדנו היסודות  את  כסותרים 

מצינו  לא  מאלה ויותר הנכון . הסדר על הלוך הולכים  הם  שגם כיום , וּיודע  האמת . ְִַָאור

זה: בחדר לבאר ׁשּכיוננּו הכונה ונשלם המקרא . ְִֶַבכל

0

הי "ב  החדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ Ê

" Ï˘ ˙Â�Â˘Ï Â· ¯‡·˙È‰ÓÎÁ˙Î‡ÏÓ ÏÎ ˙ÓÎÁÂ ˙ÂÈ„ÂÓÏ‰ ˙ÂÓÎÁ‰ ÏÚ ÌÈ·˙Î�‰ "

[‡È·‰ ÔÎ] .Ô�È�ÚÓ ÌÈ„ÓÏ� Ì˙ˆ˜ .‡È‰ ‰Ó· Ì˙ÓÎÁ ÔÈÓ ÌÏˆ‡ ·˙Î� Ì˙ˆ˜ .‰˘ÚÓ

" Ï˘ ˙Â�Â˘Ï ÏÎ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ÌÈ·Â˙Î‰ ,‰Ú¯Ï Ì‰ÈÈÂ�Î· ÌÈ‡·‰ ""Ì‰È�ÈÚ· ÌÈÓÎÁ":

א  חלון

˙È·· ט הראשון חלון ב' "ו)"(חדר שם שהונח  מקום  שכל "חכמה בארנו ותאר "חכם"

הקדש כתבי ׂשמּו בהן , וההתעסקות  מעשה מלאכת  כל וחכמת למודיות , חכמות  בעל  ָעל

" משם  להבדילו אצלו "חכמה הבדל ומתואר נכתב חכם" כי ההנהגה. חכמת  על הנאמר "

הענין והוא באמת. חכם  שאינו המורה בכנוי , שיזכירוהו או מדבר. הוא ענין  באיזו אצלו

" תאר המזכירים הכתובים  כל להציג  זה, בחדר לבאר מכונים  מבניניו חכםשאנו אחד או " ַ

סתם הנזכרת  החכמה סוג תחת  שאינן החכמות  מאלה אחת על שהן חכמה דבר שם או

אחד  גם שאין  זה, בחדר שיתבארו הכתובים  מכל ותראה והתורות . המנהגים לבד הכוללת



א חלון - הי "ב 609החדר

חכמה  מבעל או למודיות  חכמה מבעל הכתוב ידבר לא משל דרך על סתם. נזכר מהן 

" ויתארנו מעשה במה חכםמלאכת  חכמתו זכרון  עמו הצטרף מבלי או כנוי , בלי  סתם "

" ויקראנה הנזכרות  החכמות מאחד שידבר או או חכמה היא . מלפניה הזכיר מבלי  סתם , "

המנהגים מבעל מדברים כשהן הכתובים  שנוהגם  כמו מדבר; שהוא  ענין  מאיזו לאחריה

כמו סתם . התאר שיזכירו כא)"(מל הישרים ה, חכם"א בן  לדוד נתן יא)."אשר יב, (קהלת

כדרבונות" חכמים  יח)."דברי יח, מחכם"(ירמיה טו)"(שמו."ועצה כ, חכמה "ב אשה ."ותקרא

טז) כד, בעוז "(משלי חכם יד)."גבר טז , יכפרנה "(משלי חכם  כמו"ואיש דבר בשם וכן (משלי .

טו) מחרוץ "טז, טוב מה חכמה כו)."קנה כח, ימלט "(משלי הוא בחכמה יג )."והולך ג , (שם ְֵ

חכמה " מצא  אדם נזכר "אשרי  שלא הראשונים, בחדרים כולם שבארנום רבים  להם וכדומה .

לפי מדברים. הם  חכמה מין ומאיזו חכם , מין  מאיזו המורה דבר  מאחריהם  או מלפניהם 

ומלאכת למודיות חכמי אבל המנהגים. חכמת על כולם  סתם , הנזכרים  שכל אמת שהכלל

רבים אופנים  ועל מדבר. הוא  ענין  מאיזו תמיד הכתוב יודיע  הללו, החכמות  כלל וכן  מעשה

בעלי היו וגם  לבב ישרי אנשים  במנהגים , חכמים  היו קצתם  הקדש. בכתבי נזכרים  הם

וארמוז  הללו. בחכמות  ידיעתם בעבור בכתובים ונזכרו מעשה, ומלאכת למודיות  חכמות

אע זה בחדר בלמודיות"עליהן  חכמים  היו וקצתם הראשונים . בחדרים  בארנום  שכבר פ

ג  חכמים היו אם נזכר ולא  נדע ולא  מעשה. וקצתם"ובמלאכת  הרשעים. מ ּכת  או במנהגים , ִַכ

מ ּכת גמורים רשעים  היו המנהגים ובעניני מעשה, ובמלאכת  בלמודיות  חכמים  ִַהיו

בעיניהם" הוזכרו "החכמים זו מ ּכת  וקצתן הללו. בחכמות  יודעים  שהיו בעבור שנזכרו אלא .ִַ

ה  מּכת היותן  בעיניהם"בעבור או חכמים  מדבר. הוא חכמה ענין מאיזו אצלן  מפורש  תמיד " ִַ

" שהיו להורות  בכנוי. בעיניהםשנזכר שהיו חכמים  לא  כמותם , נבל ואנשי  רשעים  בעיני  או "

לחכם , עצמו מחזיק שהיה החושב, דמיון  וכפי הלעג צד על נזכרים וקצתן  צדיקים . חכמים 

שיזכרנו  או מדבר חכם מין באיזו התאר אצל להזכיר צורך אין ואז עליו. מלעיג והנביא 

באמת . חכם ולא  דמיונו כפי  חכם  האיש  זה שהיה נבין  עליו, שמלעיג הלעג מדברי  כי בכנוי .

הצעה  עוד אציע  אחל וטרם הללו. ממינים  שהן הכתובים כל אזכיר הזאת  ההצעה ואחרי

שק  והוא  הארץ. למלכי הימים דברי מספרי  נודעת היה פשוטה כן אחרי  וגם תורה מתן  ודם

המבול  אחר גם  ממעלתן , האדם  בני שנפלו מיום  כי  ההשחתות. בתכלית  משומם העולם 

דרכיו, ואת ה' את  ידעו לא  אלהים; שוכחי  כולם  היו בעולם , להתפשט אדם  בני  כשהחלו

במלכות קם אשר הראשון  הבוגד שהיה נמרוד מענין  שנזכר כמו עלילה. התעיבו השחיתו

השמים . ולמלאכת  ולצלמים  לפסילים  עובדים כולם  והיו למצרים. הממלכה ובאה אשור.

מלכות וכן  סנחריב, עד בה שקמו והמלכים  נינוה. ממלכתם ראש שהיה אשור מלכות וכן

היו  וכהניהם  שריהם מלכיהם  כולם  רומי. מלכות ואחריהם  ומדי , פרס ואחריה הגדולה, בבל

בדו  אשר החקים  כפי  ועם  עם כל והלכו האמת. נגה עליהם  זרח  לא  ההשחתות ; בתכלית

ממשלת צור, ממשלת כמו ההם , בעתים הממלכות  שאר כל וכן  מלבם. וגבוריהם  חכמיהם 

מה  הימים  דברי על כתובים הם הלא  בהם. וכיוצא שפרטא ממשלת  החזקה, קרטיגינה

ביניהן והיו ה'. שנא אשר התועבות וכל טובים לא חקים יסדו ואיך מעשיהם. ומה מנהגיהם
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לבם וגבה מעשה. מלאכת חכמת  ובכל המלחמות בעניני בטבעיות, בלמודיות , רבים חכמים 

הזה. בחדר שיבואו הכתובים רוב סובבים  הזה הקוטב ועל להׁשחת. ְֵֶעד

ב  חלון 

¯„Á·זה מבית  י השני  "ב)"(חלון תאר בהם שנזכר הכתובים כל או חכםהבאנו "

וחביריהן ,חכמים" ואהליאב בצלאל שהיו שם  ואמרנו המשכן . מלאכת אצל הכתובים "

משפט  בצדק מנהגיהם  בכל נוהגים לב, וישרי  צדיקים  אלהים ׂשרי  הנכבדים, ֵָהשרים

ג  כוללים בעניניהן  הנזכרים  התוארים  כל ולכן שעיקר "ומישרים. אלא  בהנהגה. חכמתם  כ

אנו  שבו זה בחדר שני  פעם נזכירם  ולכן היקרות . המלאכות בכל חכמתם  בעבור הזכרתם 

מעשה. מלאכת  וכל הלמודיים  הענינים  על החכמה תארי  שנזכרו המקומות  כל כוללים 

הן  ג )ואלו כח, לב "(שמות  חכמי  כל אל תדבר ו)."ואתה לא, נתתי"(שם  לב חכם כל ובלב

י)."חכמה  לה, ויעשו "(שם יבואו בכם  לב חכם א)"וכל לו , נתן"(שם אשר לב חכם איש  וכל

ּבהמה  ותבונה חכמה ב')."יי ' לו , בלבו "(שם חכמה יי ' נתן אשר לב חכם איש  כל (שם."ואל ֵָָ

ח) לב "לו , חכם כל כה )."ויעשו לה , לב "(שם  חכמת אשה ד)."וכל לו , החכמים"(שם כל ויבאו

הקדש מלאכת  כל את  וכן"העושים  יא). ט, לחם"(קהלת  לחכמים לא  בענינו "וגם דומה .

ג  ויודעים  ישרים , במנהגים חכמים  שכולל שהזכרנו המקראות הלמודיות"לענין  החכמות  כ

במקומו שבארנו וכמו מעשה. מלאכת  ה ')וכל חלון ג ' בזה:(חדר יותר להאריך צורך ואין 

È‰„)"·(ו ובארגון"ב, ובברזל ובנחושת ובכסף בזהב לעשות  חכם איש  לי  שלח  ועתה

הכין אשר ובירושלים  ביהודה עמי אשר החכמים עם פתוחים לפתח  ויודע  ותכלת  וכרמיל

אבי איש"דויד מחירם  ביקש לא כי  מעשה. מלאכת בכל חכם  שיהיה מענינו למד הדבר .

איש חורם גם בקרבו. אלהים  חכמת כי  שלמה אליו צריך היה לא כי ובהנהגה, בתורה חכם 

וכן מעשה במלאכת חכם  ממנו ביקש  אבל חכם ? יקח  ואיך ישראל. חכמת למד לא  נכרי ,

עמי" אשר החכמים  מענינו:"עם  למד והוא  מעשה. מלאכת חכמי על זה גם  ,

È‰„)"·( יב-יג בזהב "ב, לעשות יודע וגו'. אבי  לחורם בינה יודע  חכם איש שלחתי ועתה

אביך  דויד אדוני וחכמי  חכמים  אם  לו ינתן  אשר וגו' ובנחושת ""ובכסף תאר גם "חכם.

תשובתחכמים"ו  והיא  מעשה. מלאכת  חכמת  על שהן  מענינם נלמדים זה בפסוק הנזכרים "

בארנו כבר זה מלבד ואמנם  שבארנו. ממה ומבואר לשלמה י חירם חלון ו ' המליצה ג )"(חדר כי

בצלאל  אצל הכתובה למליצה דומה לשלמה חירם  ששלח הנכבד האיש זה אצל שנכתבה

שנאמר יד)"(מל ואהליאב. ז , כל "א לעשות  הדעת  ואת  התבונה ואת החכמה את  וימלא 

בנחשת במקומו"מלאכה בארנוהו ויפה י . חלון ו ' וצדקתו ג )"(חדר הנאמנת  חכמתו ובעבור .

" תאר ולכן הזה. הכבוד לכל בכ חכםזכה בחכמה נוהג היותו כולל עליו הנכתב עניניו." ל

" אביך וכן דויד אדוני  וחכמי הישרים .חכמיך המנהגים  בעלי  צדיקים  היותם כן גם  כוללים "

" ו חכםכמו מלאכתחכמים"" חכמת על מורים  שהם שמלבד המשכן . מלאכת אצל הנזכרים "

כי לומר וקרוב החכמה. בדרכי והולכים ומזימה תושיה אנשי האלה האנשים  היו מעשה,
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דרך  על והחיים הדעת  בדרך והולך צדיק גוי  היותו מלבד ושלמה, דוד בימי שהיה חירם

לסגולה  הנבחר העם  שכן והיה ושלמה, דוד בימי הגדול ה' מעשה את  כשראה שבארנו,

כדרך ישראל כעמו ה' את  ליראה למד דוד, ברית  ו)ובעל ד, כל "(דברים  את ישמעון  אשר

ונבון חכם  עם רק ואמרו האלה הראשון החקים בבית  ובארנוהו וגו'. ב')" חלון ז' (חדר

" ממנו שלמה חכםוכשבקש  איש לי את"שלח וירא  צדיק איש  על שלמה שכונת  חירם ידע ,

שהיה  הזה הנכבד האיש  לו לשלוח  בחר ולכן  המלאכות. בכל לעשות היודע  בדרכיו והולך ה'

" לו כתב ולכן ונבון. לחכם בצור אבימפורסם לחירם בינה יודע  חכם אביו "איש נסהו כי .

באמת , חכם  שהוא  לו והתברר ובדעת . ובתבונה בחכמה אלהים  רוח  מלא  הוא כי וראה

ע יחזקאל בימי שהיה חירם  אצל ו[בארנו] שבא , מלכת  אצל שבארנו ה:"וכדרך

È‰„)"‡(טו מלאכה "כב, בכל חכם וכל וגו' מלאכה עושי  לרוב שהוא "ועמך מפורש  .

כי ההנהגה. חכמת  התואר כולל פה וגם מעשה, מלאכת  חכמת בעבור חכם על מדבר

מלאכה " כל שבארנו:עושה וכדרך מופלאים. וחכמים צדיקים היו בירושלים  דוד עם  שהיו "

ג  חלון

˙ÂÓ˘)(יא מצרים"ו , חרטומי הם גם ויעשו ולמכשפים לחכמים פרעה גם ויקרא 

כן ""בלהטיהם  שתאר מענינו למד הדבר ההנהגה.חכמים. בדברי איננו זה בכתוב הנזכר "

ה', ומנאצי חכמה ובוזי  רשעים היו כי  סתם, חכמים  יתוארו לא  מצרים  מדינת  מנהיגי  כי

השמים ובמזלות הטבעיות  בחכמות החכמים  על פה הונח  אבל בתורה. שמבואר כמו

" ומלת מדרכימכשפיםוכיוצא. יוצאים  ומבהילים  זרים מעשים עושים לכל כולל שם "

ע דניאל"הטבע, בספר נזכרים  והם פרטים. יש  זו בכת  וגם חבלה. ומלאכי שדים  כז ;י (ב,

יא) ה, "אשפים"וכן "חרטומים" להם ."גזרין" הידועים  מלאכתו כדרכי  עושה מהן  אחד וכל ,

בדרך  ואהרן משה מעשה אם שאל החכמים פי  את  למכשפים. גם  לחכמים צריך פרעה והיה

שהן הרואה יחשוב זרים , מעשים יעשו הטבע סודות  היודעים  כי ובתחבולה? הטבע 

הסימפאטיאה  חכמת כמו חכמתו, כפי  כן עושה בטבע והחכם  הטבע . מדרכי יוצאים

כי הטבע, בדרכי  אפשר לתנין  המטה הפיכת שאין  החכמים  לו והשיבו והאנטעפאטיאה.

הזר  הדבר לעשות  היודעים  כת  ביניהן יש  אם  שאל המכשפים ואת הטבע . מדרך יוצא הוא 

הזה  שהמעשה והשיבו לטבע . חוץ שהן הכשפים  מדרכי באחת לתנין מטה להפוך הזה,

הכתוב  פירוש וזהו כן. בלהטיהם  ועשו החרטומים התאמרו ואז החרטומים, מלאכת  הוא 

יא) ז , לחכמים"(שמות פרעה גם השמיםויקרא ומלאכת ולמודיות הטבע  חכמי כולם, "

" בלהטיהםולמכשפיםוכיוצא, החרטומים  גם  ויעשו וגזרין . והאשפים  החרטומים כולם, "

בדרכי עצה לו לאמר קוראם  היה אם כי ההנהגה. מחכמי  מדבר שאינו מענינו למד והנה כן.

" כתוב והיה העם, והנהגת  לחכמיםהמשפט  פרעה גם מקומו."ויקרא  כפי וזר קשה היה ,

ואין לתנין . מטה הפיכת  כמו מבהילות , ומלאכות  זרים  מעשים  מהם  לבקש קראם  הוא  אך

ולפי שבארנו. וכמו השמים, מלאכת ובעלי הטבע לחכמי  אלא  ההנהגה לחכמת  ענין זה
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ממנהג  יוצא זר ענין ואהרן  משה במעשה יש אם  פיהם  לשאול רק לחכמים קרא  שלא

לו  ואמרו כאלה. לעשות בידם שאין  לו והשיבו מלאכתם, דרכי  כפי  הוא  אם או הטבע ,

" זכר עוד תמצא לא ולכן  החרטומים. מעשה ממלאכת  שהוא ומכשפיםהמכשפים "חכמים

שמלאכת ואפשר לחרטומים. זולתי קרא לא ואילך מכאן כי חרטומים, רק הספור בכל

ולהעלות אחר, לדבר דבר להפוך כמו הכשוף במלאכת זרות  פעולות  לפעול החרטומים

כפי העתידים  הדברים  ולהגיד שאלות לשאול הגזרין  ומלאכת המים, ומן הארץ מן בריות 

שם הוא  גם הכל. כולל ומכשפים  מהן. כת  כל וכן שיהיה, מה גוזרין  והם  וכיוצא, מלאכתם 

נאמר דניאל בספר כי עיר, ושם  מדינה שם שהוא מצרים  כמו ב)פרטי. ב, ויאמר "(דניאל

ולכשדים ולמכשפים  לחרטומים  לקרוא  הראב "המלך ובפירוש  ז ". ""ע חכמיל לחכמים .

ע"המזלות דבר.". ויפה כ.

‰ÈÓ¯È)(ט תכלת"י, צורף וידי  חרש  מעשה מאופז וזהב יובא, מתרשיש  מרוקע  כסף

כולם חכמים מעשה לבושם , ידי"וארגמן  מעשה והוא  וכסף, זהב אלהיהם  פסילי פירוש , .

אורג  מעשה והם יקרים , במלבושים  וארגמן  בתכלת  אותם מלבישים  וכן וצורף. חרש  אדם 

" והנה כולםורוקם . חכמים  מענינו מעשה מבואר מעשה. מלאכת  חכמי  במלאכת עשוים "

מעשה. מלאכת  בעל על התואר שהונח 

‰È„·ÂÚ)(ח עשו "א, מהר ותבונה מאדום  חכמים ""והאבדתי  פירוש  בעליחכמים. "

המבצרים בונים  והם  והמספר המדידה חכמי כמו מעשה מלאכת ובעלי  הלמודיות

חכמי וכן  וכיוצא. קרב כלי  העושים  והצורפים הבנאים  חכמי וכן וכיוצא. והסוללות 

והמשחית המצב ותקון טו)"(שמוהמלחמה יד, קודםא כי  מענינו. למד והדבר יאבדו, כולם 

אמר ג )לזה א, 'מי"(עובדיה בלבו אומר שבתו מרום  סלה בחגוי  שוכני השיאך לבך זדון 

ארץ'? ""יורידני  ואומר לנגדו אלהים  פחד אין עיניו רום ובתפארת  שבגאותו הודיע  מי.

ארץ? כל יורידני  בחכמה ולתקן  לעשות וגבורתו, חכמתו על ונשען בעיניו. חכם הוא כי "

גבורים ועמהם  רב ועם  ורכב סוס  בגבורתו, כולם  על ולהתגבר ולהלחם  למלחמה, הצריך

ב  השם ואמר חיל. ד)ה"ואנשי  אורידך "(א, משם קנך, שים כוכבים בין ואם  כנשר תגביה אם 

יי' תפול "נאם  אז וגבורתך, ותבונתך חכמתך תאבדנה אחד וביום  דבר. ממני  יפלא לא  כי  .

ואנשי בריתו אנשי  כי  הזכיר גם  תקומה. לו תהיה שלא המפלה עוצם והזכיר הנבלים. כאחד

כמתמיה ואמר אליו. הנעשה הקשר יבין  לא וע ׂשו במפלתו. ויעזרו בו יבגדו ו)שלומו (א, ֵָ

מצפוניו " נבעו עשו, נחפשו מצפוניו "איך כל עשו לשונאי שנגלו כן  היה איך כלומר .

עשו, עליהן שסמך ושלומו בריתו אנשי  כי ואמר האלו? המצפונות  להם  הגיד מי  ועצותיו?

" ובספר גדול. מכשול לו וגרמו לשונאיו מסתוריו גלו גניםהם  בעז מעין  יתבאר הבינה "" כי  ה

כמו ודרכיהן . הנפשות  נטיות  המשגת  הוא  אדם, בני נפשות  תכונות הבנת ז,כוללת (משלי

לב "ו) חסר נער בבנים ""אבינה מתואר בבינה המושג  שהדבר שם, יתבאר וכן  ."תבונה .

רבות תבונות  לו והתבררו ומנהגיהם , ועם עם דרכי שמבין  בתבונותיו התבאר עשו והנה

בתבונתו  לו יצא וכן לסמוך. ראוי אין עם  איזו ועל ברית , יפר שלא לסמוך יש  עם  איזו על
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בבינתה. תבונות המפיקה הבינה מכח  המסתעף בזה כיוצא וכל וסודם. עצתם יעלימו איך

ע פתאום  לשונאיו מצפוניו יתגלו אידם  ביום בדרך "והנה אמר לכן ושלומם . בריתם אנשי  י 

ואמר עשו? תבונות  ואיה זה? היה איך ז)תימה א, בו "(עובדיה תבונה עתה "אין  כלומר .

בדברים תבונות  אנשי  תמיד בהם  שהיו לכל שנודע ולפי באדום. תבונה דרך שאין לכל נגלה

ונבעו  סכלים היו פתאום  איך תתמה אל הכתוב אמר ואיך 424כאלו, לשונאיהם? מצפוניהם 

ואיך  וכליהם? מבצריהם המלחמה בעריכת חכמתם  להם  עמדה ולא עצתם כשלה פתאום

ופליט? שריד מהם  נשאר ולא  בחרב כולם  שנפלו עד לנשים, והיו גבורתם נשתה פתאום

וכן נפשם , הממלטים  וגבורים מעשה, מלאכת ובכל בלמודיות חכמים  בם היו מקדם  הלא 

כבוא  ה' אף ביום  להם  קרה זה כל כי שלשתן . אבדו ועתה שבארנו; כמו תבונות  מלאים היו

אמר זה ועל אידם. ח-ט)קץ ותבונה "(א, מאדום חכמים והאבדתי  ה' נאם  ההוא ביום הלא

אעשה  ה' אני הלא  כלומר מקטל. עשו מהר איש  יכרת למען  תימן  גבוריך וחתו עשו. מהר

אלה  למען"כל זה וכל גבוריהם. בלב מחתה  ולשום תבונתם  ולהאביד חכמיהם  להאביד ,

ינצלו  ולא גבוריהם. יחתו כי בזרוע , ינצלו ולא שונאיהם חרב מקטל כולם יכרתו

בתחבולות ינצלו ולא  החכמים. יאבדו כי חכמיהם, בחכמת  העשוים וכיוצא במבצריהם 

מענינו  למד הדבר שונאיהם, ביד ממפלתם מדבר הענין  שכל ולפי  תבונתם . תאבד כי  הבינה,

" תאר הזכרת "חכמיםשאין  ושם והתבונה תבונה " ההנהגה חכמת  על פה הנזכרים "

שלא  שונא ביד למפלתם  והצדיקים הישרים והנבונים החכמים אבדון  ענין  מה כי בהנהגה.

" בספר זה פסוק על נדבר ועוד איש? מהם גניםישאר :"מעין 

ד  חלון

Ï‡˜ÊÁÈ)( ג עממוך "כח, לא סתום  כל מדניאל, אתה חכם  פירוש ,"הנה הזאת. הנבואה

ה  מּכת שהיה צור מלך על בעיניהם"נאמרה שכןחכמים  בגאותם. השם את  המנאצים  " ִַ

ב)אמר ולא "(כח, אדם  ואתה ימים. בלב ישבתי  אלהים  מושב אני , אל ותאמר לבך גבה ֵיען

אלהים כלב לבך ותתן בחוש"אל ידעת ואתה אני. אל לאמר להׁשחת  עד לבך גבה כלומר .ְֵֵֶ

" מלת כי לבך. בעבור גאותך אך אל. ולא אדם שאתה ראשון השכל לב ובמושכל על הונח " ֵ

הראשון בבית כמבואר בנפש, הנטועים  א')והבינה חלון ד' רב (חדר היותך בעבור כלומר .

מלא  אלהים כלב לב בך היות דמית  לכן האדם, ומתורת  מערך גדול בעיניך, והבינה השכל

" גאותו על כמלעיג  אמר זה ועל ובינה. מדניאל?חכמה אתה חכם התאמר הנה כלומר "

ובמישרים ? במשפט בצדק ונוהג לב חכם  שהוא  חמודות . איש  מדניאל חכם שאתה בלבבך

אדם והוא ממך, חכם שהוא  אדם בעולם יש ואם אתה. ולא  חכם איש דניאל כי תודה הלא 

אינך  האמת שלפי  עד ממנה קטנה חכמתך שמעלת עצמך? על תתגאה איך ובעיניך, בעיניו

השכל  מופתי  החכמה דרכי על שאין  הט', בכלל בארנו וכבר אל? שאתה לחשוב כלל ֵחכם 

דרכי ולא  לחכמה, דרכיו דמה הרשע חירם וכן  חכמה. שדרכיו ידמה הכסיל ולכן ַוהבינה.

ונודעו424.
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בארנו ואולם ח')דניאל. חלון ו' בחכמה (חדר הם  אם  האדם, מנהגי  על הגמור שהמופת 

ואז  לזולתו. הנראה נפלא  וכח  אלוהי  ענין  בו הרא ֹות  ידי  על להיות יתכן אלוהי , ְַובדרך

וכדרך ואלהיים. חכמה הזה האדם  מנהגי שכל ו -ז)יתברר ד, חכמתכם"(דברים היא  כי

אליו  קרובים  אלהים  לו אשר גדול גוי  מי כי וגו'. העמים לעיני  וכדרך"ובינתכם  י,"(מל , א

בחידות"א) לנסותו מןותבא  נעלם  דבר שאין  שבא  מלכת שכשראתה למעלה, כמבואר "

הסתומות החידות  ופתרון ובדעת, בתבונה בחכמה אלוהי  כח בו שיש  ידעה המלך,

שנאמר כמו בדניאל זה גם והיה הגמורים. והמופתים  ו)הנסיונות , ד, אלהין"(דניאל רוח די 

לך  אנס  לא  רז וכל בך ונאמר"קדישין  יב). ה , ושכלתנו,"(שם  ומנדע  יתירה רוח די  קבל כל

בדניאל  ּבה השתכחת  קטרין  ומשרא  אחידן  ואחוית  חלמין  הזה "מפשר הענין היה ולא . ֵ

הסגולות נחלו לא  אשר הזרע מן [היה] גם ה', חרף אויב רשע  היה כי  צור, מלך בחירם

הראשון בבית כמבואר האלו, ו')העליונות חלון א' חירם .(חדר ולא חכם  דניאל כי מופת וזה .

" אמר זה עממוך ועל לא סתום  מגיד "כל שאתה בך השתכחת  ושכלתנו נהירו האם כלומר .

ובעיניך  לעשות, תוכל לא  ככה הנה דניאל? שעושה כמו הקשרים  ומתיר החידות פתרון 

" עצמך על תאמר ואיך אדם. והוא כן, עושה דניאל רואה אלהיםאתה כלב ולבי אני  ?"אל ֵ

" "עממוך ומלת כמו לה " אנס לא  רז רש"כל ובפירוש דעתי. לפי  הכתוב פירוש זהו ז ". ל "י  ֵ

לה " אנס  לא רז כל בו שנאמר כדניאל אתה חכם שמא כלומר שקנתרו, הן  ע"קנתורין  כ.". ֵ

בטבע , ובינה שכל ובעל מעשה מלאכת  וכל הלמודיות בעל חירם  היה והנה פירוש. ויפה

וכל  פניו נגד נבון והיה בינתם. על הנשענים המתפלספים כדרך ואלהות  בטבעיות וחוקר

רד  כדברי  לא למעלה. זה ענין  שבארנו וכדרך בעיניו. חכמה ז "דרכיו ""ק שפירש חכםל הנה

מדניאל  בעיניך ע"אתה על ". יתפרש לא  סתם התאר שנזכר מקום כל כי הדבר. כן  ולא כ.

בעיניו " כמו"חכם  בעיניו. אצלו נכתב אם  זולתי יב), כו, בעיניו "(משלי חכם  איש  ."ראית 

וכמו  ולעג ותוכחה קנתורין  דברו שהן  הנכון הפירוש אבל שבארנו. וכמו בכנוי שנזכר או

והבן . שפרשתי .

ה חלון 

ÌÈËÙÂ˘)(כט לה "ה , אמריה תשיב היא אף תענינה, שרותיה החכמות"חכמ ֹות  פירוש, . ְֲ

ענתה. סיסרא אם  אף ואמרו. ענו ל)שבשרותיה רחמתים"(ה, רחם  שלל יחלקו ימצאו הלא ֵ

צבעים שלל גבר מה לראש כי  המנהגים . בחכמת  מדבר שאינו מענינו למד והדבר וגו'. "

אבל  נשבה? או מת  ושמא  ידעו? מנין  כי והתעלומות. העתידות  הגדת דרך על היה שאמרו

השמים במזלות  בחכמתם רואות  והיו הכשפים. בחכמת או השמים מלאכת חכמת כפי היה

" כי ודנו סיסרא , במחנה אדום מראה בכשפים גבר או לראש רחמתים דםרחם  והוא  "

" וכן רקמה בתולים. צבעים וכןשלל חללים. דם על רמז כי  גדולה טעות וטעו אדומים. "

" שתארם לומר תוכל כ חכמ ֹותלא תנחומים  דברי שהמציאו שכלם בעבור כל " כי  אלו. ֲָ

ולהשלים בז ולבוז שלל לשלול כן עושה במלחמה המאחר כי  כן. לנחם יכולות  היו השרות 

ז  יונתן  ובתרגום ""הנצחון . להוןל למימר ואמרה מתיבא  בחוכמא היא  מלת"אוף הוסיף .
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מה  כפי  בחכמה אלא תקוה, ודברי הבל תנחומי המנחמים  כדרך דברה שלא  לומר בחכמא 

שקר. ודנו שטעו כיון  בזה? יש  חכמה מה כן , תאמר לא ואם  בחכמתה. שראתה

‰ÈÚ˘È)(יא-יב איפוא "יט, איה קדם . מלכי  בן אני , חכמים  בן פרעה אל תאמרו איך

מצרים על צבאות יי' יעץ מה וידעו לך נא ויגידו חכמי"חכמיך על מלעיג הנביא פירוש  .

" ואמר מהם  אחד כל שהתפאר אניפרעה, חכמים  השמים"בן  הוברי החכמים  ממשפחת  .

גדולים חכמים שהיו קדם  מלכי מבני  אחריתו. דבר מראשית  להגיד היודעים  המזלות וחכמי

שכתוב כמו זו. י)"(מל בחכמה ה , קדם"א בני כל מחכמת  שלמה חכמת  ואמרו "ותרב .

ז  ג )ל"קדמונינו יט, רבה  במזלות"(במדבר ויודעים בטייר ערומים למעלה "שהיו כמבואר ,

ב') חלון ג' מגידי(חדר חכמים בעיניך נחשבים שהיו אלה חכמים  עתה הם איפה ואמר .

שקר  אך מצרים? על ה' יעץ מה ידעו הם, חכמים  ואם  העתידות . לך נא  יגידו ֵהעתידות ?

למכשול  לך ותהיה מדעת  נבערה עצה לך נתנו ולכן  ה', עצת  יודעים  אינם  כי התפארו,

בפרשה. שם  כמבואר ולפוקה.

‰ÈÓ¯È)(ח אתנו "ה, יי ' ותורת אנחנו, חכמים  תאמרו ההוא "איכה הדור אנשי  פירוש  .

אבל  והחכמה, התורה חקי למדו גם  מעשה. מלאכת וכל ולמודיות בטבעיות חכמים  ֵֻהיו

חכמה, בכל חכמים והיו התורה, יודעים  שהיו ובעבור בה. הלוך אבו ולא  מדרכיה סרו

" עצמם  החכמה.חכמיםתארו כפי הנוהג על רק הזה התואר הונח  לא  כי  שקר, וזה סתם. "

" ואמר הנביא עליהם  מלעיג אנחנו ולכן חכמים  תאמרו וחכמת"איכה מאסו יי ' בדבר הנה ?

המדידה  בעבור האם  חכמים ? יתוארו מה יען החכמה בדרכי הלכו לא  אם  כלומר להם ? ֶמה

" תאר עליו מהניח רחוק זה כל התורה? יודעם בעבור או המספר, וכבר חכםאו הנכבד. "

הראשון  בבית בזה ג ')דברנו חלון ז' .(חדר

‰ÈÓ¯È)(ט וילכדו "ח, חתו חכמים כמותכם"הובישו חכמים  לעג , בדרך זה כל פירוש .

כדרך י)הובישו. א, סדום"(ישעיה קציני  יי ' דבר כמוכם"שמעו חכמים  שהם אלה כלומר ,

הראשון  בבית בארנוהו זה וגם  באמת. חכמים אינם  כי שם)יבושו, .(שם

ו חלון 

¯˙Ò‡)( יג העתים"א, יודעי  לחכמים המלך לומר "ויאמר שהוסיף המליצה נועם  ראה .ְֵ

העתים" ""יודעי תאר בעבור כן היה אבל צורך. ללא  ונראה לפיחכמים, זר הוא  כי שזכר, "

שנאמר  ושתי , המלכה משפט מהם  שאל כי  ומשפט. הנהגה בענין מדבר הכתוב כי  מקומו.

טו) הסריסים"(א, ביד המלך מאמר את עשתה לא אשר על ושתי  במלכה לעשות  מה ."כדת 

" אומר היה חכמיםחכמיםואם  היו לא פיהם , ששאל האנשים כי מאד. קשה היה סתם , "

לשון זה על יפול ולא שכלם , כפי חקים החוקקים הנמוסיות הדתות בעלי  רק האמת . ֻבעלי 

""חכמה " שהיו הוסיף לכן  העתים. יודעי  ראב "חכמים אמר וכן המזלות. בחכמת פירוש ע",

""ז  המזלותל חכמי העתים , ע"יודעי  עוד ". ואמר ושתי . משפט  שיגידו המלך שאל ומהם  כ.
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יג ) ודין"(א, דת  יודעי כל לפני  המלך דבר כן משפט "כי  להעריך המלך מנהג היה כן  כלומר .

לפני גם  אבל המשפט  כסא  על היושבים  השופטים לפני לבד לא ודין. דת יודעי  כל לפני 

אמר תחלה הפסוק. פירוש  תשמע  ועוד ודין . דת  יודעים הם שגם העתים  יב)יודעי  (א,

בו " בערה וחמתו מאד המלך דבר "ויקצוף והיה ממלכותה. להורידה משפט  דבר חרץ ואז .

יודעי החכמים את גם  המלך בקש  זאת ובכל המשפט. אנשי  כל בעיני וטוב נכון המלך

אע יעשה, מה חכמתם כפי לו שיגידו אמר "העתים, זה ועל ודין . דת  אנשי  אלו שאין פי

העתים" יודעי לחכמים המלך כן"ויאמר אחר מפורש  אליהם  שאמר והמאמר טו). כדת"(א,

ושתי במלכה לעשות  להודי"מה בינתים הפסיק אבל שאל . ולא העתים לחכמי שאל למה ע

" ואמר השופטים? ודיןפי דת  יודעי כל לפני  המלך דבר כן ""כי  ומלת כמוכן. כז," (במדבר

דוברות"ז) צלפחד בנות  דברי"כן  שּכנים  אמרו כבר ודין  דת  יודעי  המשפט  אנשי  כלומר .ִֵ

דברי שּכנים  שמלבד העתים, חכמי והוסיפו העתים. יודעי  פי כן אחר שאל ולכן ִֵהמלך.

עותה  בעבור להענש ראויה היא עוד כבודו, את  חללה בעבור המלכה על בדין וׁשקצף ְְֶַָָָהמלך

ועל  ושתי על מלפניו מלכות דבר שיצא טוב ולכן במדינה. אשר והעמים  השרים  כל על

שופטים לא העתים , יודעי  לבד היו הזה הפירוש ולפי  בכתוב. כמבואר הנשים, כל

" ּתאר לא והשופטים  "חכמיםומנהיגים. אלא  ודין" דת  ""יודעי  מלות הנחת  כי  ודין. "דת  ֵֵ

והבן . לגוייהם . בארצותם ועם  עם שהמציאו והדינים  הנמוסיות הדתות כל על יתכן

‰ÈÚ˘È)(ב ימוט "מ, לא  פסל להכין לו, יבקש  חכם מחכם"חרׁש מדבר שהוא  מפורש  . ָָ

" בהתואר כי  ודע מעשה. מלאכה במלאכת כל "עושה בתאר אותחכם" מלאכתו, בעבור "

ומעשיהם ומובהקים  בקיאין שאינן המלאכה מעושי יש  כי  זו. במלאכה מובהק רב הוא כי

צריך  כי פסלו. שיעשה חכם חרש מבקש שהוא  הזה, הפושע על תגר קרא ולכן חסרים ,

נמשכת פסלו שהעמדת  יודע  שהוא  רואה ואתה ימוט. שלא במסמרים  בחכמתו אותו שיכין 

ונופל. מט  הפסל היה מובהק, שאינו חרש עושהו היה אם כי  אדם. בני  מלאכת מחכמת 

שואל  והנה בדרכו. ללכת  ובריאות כח  ממנו וישאל לו, וישתחוה לפסלו יסגוד זאת ובכל

ויש הדעת . משוחתי  מּכת שהוא אות  וזה אדם , מלאכת בחכמת  שעומד עץ מבול ִַההליכה

" בספר כתבתים  עמוקים  ענינים חןבזה זה 425."רוח  מענין הרבה דבר שלמה המלך כי 

הקדש . בלשון  שהעתקתי בספרו

‰ÈÚ˘È)( ג לחש"ג, ונבון חרשים  ל "וחכם  דומה הפשוט  לפי לו ". יבקש חכם  (ישעיה "חרש 

ב) רא מ, אמר וכן מעשה. ממלאכת שמדבר ומפורש האומנים. מכל החכם  כלומר ז ". ל "בע 

האּמן" הוא  חרשים  ז "חכם קדמונינו אבל ואמרו ". הישרים . במנהגים  החכם  על פרשוהו ל ָָ

א) יד, כחרשים"(חגיגה  הכל נעשו שפותח כיון חרשים, כל "חכם  ישימו חכמתו מרוב כי .

ז  ולדבריהם  חכמה. תעלומות ממנו לקבל ידבר, מה לשמוע  לפה יד יהיה "השומעים  ל

ישרים . במנהגים  הנוהג על המורים סתם הנזכרים  החכמה תארי בין מקומו

יט425. פסקא יג  פרשה שלמה, 240)חכמת (עמ'
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ז  חלון
‰ÈÓ¯È)( כב-כג אל "ט, בגבורתו הגבור יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל אל יי' אמר כה

עושה  יי' אני  כי  אותי  וידֹוע  השכל המתהלל יתהלל בזאת  אם כי  בעשרו. עשיר ְַָיתהלל

יי' נאם חפצתי  באלה כי  בארץ וצדקה משפט שבהן"חסד הסגולות  שלשת הזכיר פירוש , .

ואם השמש. תחת  בהן כשישתמשו מועיל בם  ואין הבל ששלשתן  ואמר האדם . בני  יתהללו

מדבר  שאינו מענינו למד הדבר והנה מהם . עליונות סגולות אין אמת, בדרך בהן ישתמשו

" אומר הכתוב בסוף שהרי  ההנהגה, חכמת  באלה על כי וגו' המתהלל יתהלל בזאת אם כי 

המנהגים"חפצתי חכמת  היא וזאת  בארץ. וצדקה משפט חסד אדם  בני  שיעשו כלומר .

שהחכמה  ולמדנו להתהלל. לאדם ראוי  בה כי ואמר ומישרים, ומשפט  צדק החוקקת 

למודיות חכמות אלא  ההנהגה חכמת  איננה האדם, בה יתהלל שלא  הכתוב, בראש הנזכרת 

ה  על שרומז תפרש ולא מעשה. מלאכת כל וחכמת פניו "וטבעיות  נגד ונבון בעיניו ,"חכם 

" אמר ועליהם  חכמה, דרכי  הן כי ואומרים  הרע  לבם  בשרירות יתהללו ההולכים אל

""בחכמתם באומרו כי "חכם. אצלו סמך ולא  ה "בעיניו " על איננו בעיניו ", אעפ "חכם י".

" "בחכמתו שאמר אדם  יתהלל אל כתוב היה ואם בכנוי . אותו בחכמתו " מפרשים היינו אז "

ה  בעיניו "על "חכם  תאר השם  לפני שנכתב ועתה שיתבאר. וכמו הכנוי , בעבור לא "חכם" ,

שה  גם כי  ועוד בהנהגה. ולא  ממש, חכם על רק לפרשו בעיניו "תוכל על חכם  מתגאה "

האלו, בדרכים להתהלל האדם בני  מדרך אין  בחכמה. דרכיו ומתאר הצדיקים. החכמים 

בעבור  חן ימצא  לא  והזולל והסובא  הנואף כי  אדם. לבני מהלל הן והעושר שהגבורה ֲַָכמו

למודיות בטבעיות  חכם  על מדבר אבל במעשיו. העושה שיתהלל עד האדם בני בין זה

בחכמת ובקי מהנדס  שהוא בלבו יתהלל זה משל דרך על מעשה. מלאכת כל וחכמת

רופא. זה והשיר. הנגון בחכמת  ויודע בכוכבים חוזה שהוא יתהלל וזה והמדידה. המספר

חכ  ומדרך וזה וכיוצא. ורוקם אורג מחשבות , וחושב צורף וזה חכם, חרש זה בטבעיות . ם 

שהוא  משל דרך על הגבורה. לענין  וכן  חכמתו. בעבור יהללוהו ורעיו אלו. על להשען ֵָהאדם 

כסף  לו שיש העושר לענין  וכן הצבא . שר או השלישים  ראש שהוא לב. ואמיץ חיל איש

האדם שמדרך וכיוצא . ועיירות כפרים וכרם, שדה נחלות  או מלכים. וסגולת  הרבה וזהב

ואמר  רעיו. בפי  בעבורן מהולל הוא וכן וגדלו. עשרו וברוב בגבורותיו. ולהתהלל ֵָלהשען

ב  כי"השם  באמת. חכמה האלו החכמות אין כי מאלה, באחת להתהלל לאדם  ראוי שאין  ה

" חכם אמר ולכן השמש. תחת  שהן בענינים  לבד "בחכמתו הם  אמר ולא  בכנוי . יתהלל " אל

בחכמה  כל "החכם כי לבדו, לו שהיא חכמה במין  לא  אבל בחכמה. להתהלל לאדם ראוי כי ,

השמש . תחת  וכבוד עושה לו ומביאים לאדם תפארת  רק אינן  מעשה ומלאכת הלמודיות

אין לכן  לשמש . ממעל אשר בדברים  נוגעים  ואינן  שמים, וכבוד אלוהי  ענין בהן ואין

" הגבור אמר ולכן השמש. תחת לבד הם  כי  באמת , גבורות  האלו ולא "בגבורתו הגבורות ,

שהיא  גבורה במין לא אבל בגבורה. להתהלל ראוי  כי  בגבורה. הגבור יתהלל אל אמר

כי באמת. עושר הזה העושר אין  וכן  השמש . תחת  רק סגולה ואיננה לבד האדם לתשמישי 

" עשיר אמר ולכן  שמים. וכבוד אלוהי  ענין בו ואין  השמש, תחת רק יועיל לא "בעשרו הוא
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עושר  במין  לא אבל בעושר. להתהלל ראוי כי  בעושר, העשיר יתהלל אל אמר ולא בכנוי .

אחרי לו יעמדו לא  גם ה'. עברת  ביום לאדם  שלשתן יעמדו לא  וכן לבדו. האדם  לכבוד ְֶַשהוא

ומישרים . משפט  צדק, החוקקת  הנאמנה החכמה היא  בו? להתהלל שראוי הדבר ומהו מותו.

הראשון בבית  אמרנו ז')וכבר חלון ו' האדם(חדר מעשה, ומלאכת  הלמודיות  החכמות שכל

אינן ולשכלו, האדם לבינת מתבררים הם כי ולעשותם. ולדעתם ללמדם בטבע חושק

גם כסף גם  בהם והמתעסקים  הבריות. בעיני  לבעליהן וכבוד חן נותנין  הלב, ליצר מנגדים

בטבע חושק האדם  שאין  הנאמנה. החכמה כן ואין  והעושר. הגבורה לענין וכן  ירבו. זהב

הלב. מיצר הפוכים  וחקֹותיה ושכלו, האדם  בבינת  תתברר לא היא כי  ולעשותה, ֻללמדה

אבל  בטבע . ועושר הון מביאין  ואינן  והלצים; הפתאים הכסילים, ההמון  בעיני  בזוים  בעליהן

בחכמה. ונוהג חכמתו חקי  מקבל ה' את  הירא כי לבד. ה' יראת  על הזאת החכמה ֵֻתשען 

הראשון  בבית אמרנו ז')וכבר חלון ו ' כי(חדר ושכלו. בבינתו האדם בדעת  נטועה ה' יראת כי 

ואם גדולה. יראה השם  את יירא  באמתו, טוב שכל והמשכיל וגדלו, כבודו ומבין היודע 

" אמר זה ועל בחכמה. שהן בדרכיו ילך וידֹועּיראנ ּו, השכל המתהלל יתהלל בזאת אם  כי ְִֶַָָ

מ "אותי הנמשכת להתהלל, ראוי  ה' ביראת כלומר אותי". וידֹוע תסתעף הׂשּכל ממנה כי " ְְֵַַָ

ב  הוא כי יבין ה' ביראת המבין כי  מכונות"החכמה. והן בארץ, וצדקה משפט  חסד, עושה ה

לעשותם . וישמור ילמדום והאדם החכמה. דרכי כל כלולים  אלו בשלשה כי  וכלליה. החכמה

כי ה'. פי  את מריתי לא  עשיתים ולא  למדתים  לא אם ומעשיות, למודיות חכמות  כל והנה

לא. אם וחושב חרש מעשה או האצטגניונות אלמד אם  לא. או מהנדס אהיה אם  יחוש  לא 

העושר. לענין וכן  לא. אם  ערים ואלכוד ואתגבר בקרב אלך אם יחוש  לא הגבורה. לענין  ָוכן

על  ציונו לא  כי ודל. עני אהיה אם או זהב. חוצות וכטיט  כסף' כעפר אספתי  אם יחוש לא 

" אבל בתורה, אלה וידֹועכל יסוד הׂשּכל היא  כי עליה נצטוינו  ההנהגה חכמת  ממנו שנמשך " ְְֵַַָ

" אמר זה ועל כולה. חפצתיהתורה באלה וגזרתי"כי חפצתי , וצדקה משפט בחסד, כלומר .

מעשיו  אדם  בני ושיהללו להתהלל, לו ראוי  בהנהגה החכם  ולכן בהן. ללכת  אדם  בני לכל

" שהזכיר הכתוב דברי יקרו ומה וצדקה בשערים. משפט  גבור "חסד, בחכמתו. חכם  נגד ,

" בעשרו. עשיר צריך משפט בגבורתו, החכמה כפי  המשפט לדרכי כי בחכמתו. חכם  נגד "

ריבות . ובדברי הדל בתעלומות בצדק ישפוט האלו הכחות רוב כפי  הכל גדול. ובינה שכל

במדותצדקה " הפועלות  הכחות בכל בחכמה הצדק דרכי  לעשות  כי  בגבורתו. גבור נגד "

" באדם . גדולה מלחמה הנלחם היצר גאון  להשפיל מאוד הרוח  גבורת צריך "חסד ובגויה, ְִָ

הלב  שמחת צריך בחכמה, הדין  משורת  ולפנים  חסד לעשות כי בעשרו. עשיר  נגד

וכבודו. קניניו להרבות תמיד נבהל הוא כן לולי כי בחלקו. והסתפקות 

„ÂÒÂששנה במשנתו התנא  גלה ד)זה אדם"(אבות, מכל הלומד חכם ? והיא "איזהו .

השכל  מן  מתבררים שאינן  והדינים  ההלכות ופרטי השמועות  לאסוף שצריך התורה, חכמת

ובארנוהו  מעשה. מלאכת  כל וחכמת  וגמטריאות תקופות הלומד הבינה בעל לא  והבינה.

הראשון  ב')בבית חלון ו ' ד).(חדר יצרו "(אבות, את  הכובש  גבור? בצדק."איזהו הכל לעשות .
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" ערים. הלוכד בחלקו לא  השמח  עשיר? עצמו "איזהו עם להתחסד לו אשר כל על למשול .

בהן שיתהללו הסגולות  שלשה תכלית  כי  ודע  הרבים . הקנינים  בעל לא לב, בטוב רעהו ועם 

בידיעותיו  עם, במקהלות  ויתפאר יתהלל בחכמתו החכם  כי הכבוד. השגת  היא האדם בני 

ויכבדוהו  גבורותיו במעשה יתפאר בגבורתו הגבור וכן  השומעים. ויכבדוהו ובתבונותיו,

ויכבדוהו  הרבים , ובקניניו בגדולתו יתפאר בעשרו עשיר וכן והשרים. המלך גם ההמון ,

אדם מכל ולשמוע  בחכמה מעלתו להקטין  צריך כי  בהנהגה. החכם זה מכל והיפך ההמון .

ושרירותו, וזדונו לבו כח כפי  יעשה שלא  בגבורה. מעלתו להקטין  וצריך לרב. לו וישימהו

הלבב. לרך יחשבהו מנהגיו רואה וכל וכיוצא, תטור לא  תקום  לא הצדק. לדרכי יכנע  אבל

והנה  במועט . יסתפק אבל ולכנוס לאסוף ענין  בו יהיה שלא בעושר. מעלתו להקטין וצריך

ש הבזיון"תאמר נמשך החכמה חטא."מן ויראת  ענוה החכמה תכלית  כי כן. הדבר ואין  ,

הראשון בבית  בארוכה כמבואר הגדול החכם בלב שתצטייר הגדולה הסגולה היא  שהענוה

ו') חלון י' לו (חדר ואהובים בעיניו חשובים זולתו וכל מאד, בעיניו קטן  הוא  עניו ובהיותו .

זה  על הגדול. הכבוד וזהו ונדיבה, קודש רוח  אלהים רוח  עליו תנוח  ובעבורה שם. כמבואר

לח)אמר ג, ינחלו "(משלי חכמים אמר"כבוד זה על לג ). טו, ענוה "(שם  כבוד ומבואר ולפני "

י למעלה חלון י' השמש ,ח)"(חדר תחת והעושר והגבורות  החכמות שאר עניני  שכל כמו והנה .

המות . עם  הכל כלה כי סבתו, כמו הבל והמסובב השמש. תחת מהן שנמשך הכבוד ֶָכן

ÂÓÎÂ426 אחר ולכן לעד. וקיים אמת  עליון , ממנה הנמשך הכבוד כן  נאמנה, שהחכמה

התנא  א)ששנה משנה  ד "(אבות, להן  סמך זה, בכתוב הנזכרות המעלות  מכובד?שלש  איזהו

הבריות את  מעלתו "המכבד ומגדיל הבריות  על המתפאר לא  הכבוד, ינחל העניו כלומר .

" כדרך ועשיר עליהם  גבור ובפרושינו חכם קצרנו. כי  מאד הבן בכינוייהם . הנזכרים  "

בעז  המשנה כל נכון על בארנו אבות 427ה."למסכת 

Â�È·¯Â רמב] משה ר' זצ"הגדול שאמר"ם] נבוכים"(ל ח "מורה  אחרון)", פרק מה ג כפי 

הראשון בבית א')שבארנו חלון א' "(חדר לשון  האמתיות ,חכמה כי ההשגות  על נופל "

במופת . יתברך  שמו השגת [428שתכליתן  כי  פירש בחכמתו "[והוא] חכם  יתהלל] "אל

אל  להגיע רק אינן המצוֹות רוב כי ואמר המדות . שלימות על על] [מוסב זה בכתוב הנכתב

זולתו, לשלמות הצעה רק אינה זה שלמות  ואולם  השלמות . מן המין תכלית429זה ואינה

" אמר זה ובעבור בעצמה. אותימונח  וידֹוע השכל אם כי  בחכמתו, חכם יתהלל שהיא אל " ְַָ

ע האמתי. השלימות שהוא ית ' 430כ."השגתו

אלא 426. אדם, של במותו הכלים הקנינים שאר כמו  אינם  ממנה, הנמשך  הכבוד וכן  שהחכמה, מלמד רבינו 
עד  לעולמי  האדם  עם  ממשיכים הם 

.427266-274 עמ' תשס"ג , מהד' לבנון, יין

הגיוניות 428. הוכחות ידי על

אחר 429. לאדם  להיטיב כלומר

כתוב 430. וכך  ממש . לשונו  ולא רמב"ם דברי משמעות הביא רנה"ו רבנו  כי נבוכים" "מורה ספר בפנים עיין 
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¯·ÎÂ אשנה ולא הזה, הבית  בסדרי הזאת  הדעת  נגד וחזקות  גדולות  תשובות העמדתי

ז  דעתו על עלה איך אני  תמה רק הדברים . לכפול שני  זה?"פעם דרך על הכתוב לפרש  ל

" אומר עצמו בארץ והכתוב וצדקה משפט  חסד עושה יי' אני כי  אותי וידֹוע  ולא "השכל , ְַָ

ז  הרב שחשב כמו חקירות מעניני ולא מופתים  מהשגת נעלמה "הזכיר לא  כי אני ורואה ל.

ז  רבינו מעיני  הזאת  הגדולה לו "השאלה הספיק לא עוד כתב ולכן  בספרו, ליׁשבה ובקש ְְַָל.

כונתו, זאת היתה אילו כי  שבשלמיות. הנכבדת היא  לבד ית' שהשגתו לבאר הפסוק בזה

" אומר אותיהיה וידֹוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם דבריו.כי  פוסק והיה היה 431" או ְַָ

" אחד אומר אני  כי אותי  וידֹוע ""השכל כי אומר היה או תמונה . לי ""אין  או כמוני. אין ,"כי  ְַָ

ר  ותואריו, דרכיו ובידיעת  בהשגתו רק להתהלל שאין אמר אבל לזה. פעולותיו "וכדומה ל

" הם כהם  ויעשה ׁשּיודעּו שראוי  ההם שהפעולות  הפסוק בזה לנו ובאר משפט וכו'. חסד ְִֶָ

"וצדקה  ואמר הענין  השלים  כן  ואחרי נאם" חפצתי  באלה ""יי'כי יאמר במשפט . בחסד

יי' נאם חפצתי  ר "ובצדקה הכונה ". כי וכו'. בארץ וצדקה משפט חסד מכם שיצא שכוונתי  ל

א  דרכם . על ושנלך בהם ביאורו:"להדמות  הוא הפסוק בזה זכרּה אשר הכונה 432כ ְָָ

ולדעת היכולת , כפי  השם השגת אל להגיע  הוא  באמת  יתהלל בו אשר האדם  ששלמות 

ההיא  ההשגה אחרי  וללכת  היא, איך אותם  והנהיגו אותם  בהמציאו בברואיו השגחתו

ע השם . בפעולת  להדמֹות וצדקה, משפט חסד לעשות  תמיד בהם שיתכוין  הנה "בדרכים  כ. ְִַ

ז  לרבינו לחצתו האמת מדת הנקודה "טבע  אל קרב דברים  וברוב הזה. המאמר להוסיף ל

על  נאמן  כמופת  הזה הפסוק דברי גם  עצמו. על עד והאמת זה. בבית עליה עמדנו ֵאשר

" שם  הנחת בענין  שיסדנו הכללים  "חכמה כל ותאר בעז "חכם" יתבאר ועוד יבין. והמבין ה ".

" גניםבספר  ."מעין

ח  חלון

ÌÈ˙˘Âסמוכים הם  [אמנם] ואם מעשה מלאכת על מונחים  הזה השורש מבניני מצאנו

הן: ואלו בחכמה. ההנהגה על ולא  מעשה, מלאכת על שהן עליהן  המורה לענין 

˙Ï‰˜)(יט השמש"ב, תחת ושחכמתי  למעלה"שעמלתי בארנו כבר א'). חלון ג ' (חדר

לפניו הנאמר הפסוק לדברי  דומים  הזה הפסוק דברי  טו)שאין  אז "(ב, אני חכמתי  ולמה

הראב יותר? כי  ז "" שעשה "ע מה על מדבר זה פסוק כי הדבר. כן  ולא ביניהם . השוה ל

הוסיף: עשיר " גיבור , "חכם, הראשונות שלמיות שלש רמב"ם  שתיאר  אחרי  תיבון , אבן  שמואל ר' של  בתרגומו 
ציור  לומר  רצה השכליות, המעלות לאדם כשיגיעו  והוא האמתי , האנושי  השלמות הוא הרביע  "והמין
שלמות  האדם משלמת והיא האחרונה, התכלית היא וזאת באלהיות. אמתיות דעות מהם  ללמוד המושכלות
שלמיות  הג' מן  שלמות כל ובחן  אדם . האדם  ובמה הנצחי, לקיימות יזכה ובעבורה לבדו לו  והיא אמתי,
לך, הנשאר זה אל  להגיע  השתדלותך שתהיה לך ראוי  זה ומפני  וכו ' וכו ' לך  לא לזולתך  תמצאם הקודמים 

לאחרים ". תיגע  ולא תטרח ולא

יי '"431. נאום חפצתי באלה כי  בארץ וצדקה משפט חסד עושה יי ' אני "כי  להמשיך  ולא

בפסוק 432. הכתוב של ההמשך כלומר
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נטע בחכמה, רבים  בנינים בנה שלמה כי  מעשה. ובמלאכת  בלמודיות  חכמתו כפי שלמה

מלאכת בכל חכמתו גודל כפי נפלאים  מעשים ושאר מים  ברכות  ועשה ופרדסים  ֵגנות

התנהגו  על מדבר הראשון והכתוב הימים. ודברי מלכים  ובספר בפרשה כמבואר מעשה.

" סתם  הבנין  נזכר ולכן  ומישרים . משפט בצדק חכמתי ?בחכמה שכל "ולמה הכלל כדרך .

" "חכמה שם  ותאר אבל חכם" סתם . נזכרים ההנהגה חכמת  על המונחים ובניניהן  "

" אמר מעשה, חכמת על שמדבר זה השמשבפסוק תחת  לומר "ושחכמתי  צריך היה לא  .

השמש" ""תחת מלת על ללמד ונכתב השמש. תחת  חי שהיה ידענו כי שאינו "ושחכמתי. ,

ומעשה  למודיות  חכמת על אלא  לשמש , ממעל שהן  העליונים  המנהגים חכמת על מדבר

" אצל ולכן שבארנו. כמו השמש, תחת  רק חכמתישאינן "ולמה אמר לא  השמש" ."תחת

" מלת "שעמלתיגם מלת על מלמד לפניו הנזכר חכמתושחכמתי" על הנחתה שאין "

" תאר הקודש  בכתב עליהן  יפול לא  כי בבנינם"עמל המנהגים. התעסקות  על יתכן אבל ,

רפסודות ולהביא  האבנים להסיע  כמו וטורח, עמל ומעשיהן שמלאכתן  וכיוצא ובנטיעות

" ותכונתן ותאריהן  לזה, ""חכמה וכדומה אמר ויפה השמש. תחת ושחכמתי ."שעמלתי

שאין ואמר שהחליט אחר כי  הישר. הסדר על וכתובים קהלת  דברי  נכבדים  מאד ומה

בעבור  תאוה, מכל והשתמר ובמוסר, בחכמה ימיו כל שנהג מה על להצטער לחכם ראוי 

יאיר  והחכם  המות . עם  אחיו מעל איש יפרדו כי הכסיל. כמקרה השמש תחת  שיקרנו

למעלה שבארנו כמו הולך. בחשך והכסיל החיים, א')באור חלון ג' על (חדר לדבר שב

מעשה. ומלאכת למודיות  חכמות  כמו השמש. תחת  שהן בדברים  וחכמתו החכם  עמל

לחכם שראוי  האדם יאמר כבר שכר, עליהן יקבל לא כי  הנפש, לטובת  שאינן  לפי  כי

אמר זה ועל הללו. בענינים וחכמתו עמלו בכל יז)למאס ב, החיים"(קהלת  את ושנאתי

רוח  ורעות  הבל הכל כי השמש  תחת שנעשה המעשה עלי  רע כי"כי  כשבחנתי  כלומר .

יתרון אין השמש תחת  שהן  בחכמה והמעשים לעד, ועומדת אמת  לבדה העליונה החכמה

הבל  הכל והנה השמש. תחת מעשיהם  וכל העולם בעניני  הדבקים החיים את  שנאתי  בהם,

אמר כן ואחר אותם . שנאתי  ולכן  רוח. יח-יט)ורעות  ב, עמלי"(קהלת כל את  אני ושנאתי

וישלוט  סכל, או יהיה החכם יודע  ומי אחרי. שיהיה לאדם שאניחנו השמש  תחת  עמל שאני 

הבל  זה גם  השמש  תחת  ושחכמתי שעמלתי עמלי  את"בכל גם שנאתי  כן כמו כלומר .

והעיירות הבנינים  במעשה כאלו בענינים  השמש תחת ושחכמתי שעמלתי  וחכמתי  עמלי

ואעפ  השמש ,"וכיוצא. תחת גם לעמול בידי והרשות  ישרים, ובמנהגים  בחכמה נוהג שלבי י 

הנה  בהיתר? רוח קורת  בו ויש זה דבר על אצטער ולמה עמלי. מכל שמח לבי שעה ולפי

אם לי  יגיד ומי  ליורש . הזאת  החכמה ומעשה העמל כל ואניח למות , סופי  כי  אני דואג

הנפלא  העמל לכל ראוי  ויהיה כמוני ? ובמישרים בצדק ונוהג חכם יהיה עמל-חכמתי  ְֲִַָָהיורש 

כל, מרוב לב ובטוב בשמחה ה' את יעבוד כי לו, בתענוגותשהנחתי וישתקע  סכל יהיה או

הבל  זה וגם  ידי . במעשה השם  את  להכעיס החכמה ומעשה העמל בכל וישתמש  אדם ; בני 

שיניח  מעשה מחכמת מדבר הענין  שכל רואה הנך הרעה. בכל הסיבותי אנכי  כי  רוח. ורעות 

אחריו, לבאים ירושה שאינן המעשים וכשרון  החכמה מנהגי כן  לא  אחריו. לבאים ֵהאדם 
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שמו. ולחושבי ה' ליראי הזכרון בספר במרום כתובים  מבוארים433והם  הפרשה דברי ויתר

הראשון  בבית ג ')למעלה ב' חלון .(שם 

‰È¯ÎÊ)(ב מאד "ט, חכמה כי  וצידון ""צֹור פירוש , שמפורשחכמה . כמו צור, על שב "

" וענין זה. בחדר עוד ויתבאר יחזקאל מעשה.חכמה בספר ומלאכת למודיות  חכמת  על "

חכמתה  על בוטחת והיתה להפלא , עד ומבצרים  בנינים לעשות  בחכמה התעסקה צור כי

ואמר שסמך מענינו למד והדבר ג )ועשרה. וחרוץ "(ט, כעפר כסף ותצבר לה מצור צור ִֶַוּתבן 

חוצות שלא "כטיט לה. מצור בנתה ובחכמתה מעשה. מלאכת בכל חכמה שהיתה כלומר .

מעשה. מלאכת  כל ועושי וצורפים  וחרשים אומנים בה היו גם להשחיתו. האויב יוכל

זה  וגם וחרוץ, כסף גדול עושר ותצבור והרחוקות  הקרובות  המדינות  עם  מסחרת  והיתה

משום לירוא לה ושאין  לה תעמודנה ועשרה חכמתה כי וחשבה יחזקאל. בספר מפורש 

אמר  זה ועל ה'. אף ביום יצילוה לא כי ובעשרה, בחכמתה תתהלל שאל הנביא  ואמר ַדבר.

ד) ּתאכל "(ט, באש והיא  חילה בים  והכה יורישנה אדני ב "הנה השם כלומר על ". שליט ה ֵֵָ

באש . יאכלו ובניניה מבצריה גם ּתורׁש. אז ועשרה חילה וישטוף הים  את עליה ויביא  ִֵָכל,

ח)כדרך א, מאדום"(עובדיה  חכמים  למעלה"והאבדתי  ומבואר ג '), "(חלון בפסוק גם אל .

בחכמתו  חכם  זה"יתהלל בארנו ז'), :(בחלון

Ï‡Â כשהוא מעשה מלאכת בפעולות  המתעסק על הזה השרש ענין יונח  אם תשאל

" כמו מענינו מאד למד חכמה שלמהכי אצל אמר למה י)"(מל " ה, שלמה "א חכמת ֶֶַוּתרב

מצרים חכמת  ומכל קדם  בני  כל ""מחכמת אמר ולא קדם, בני מחכמי  שלמה ויחכם 

מצרים אח ומחכמי שאמר כמו """ האזרחיכ מאיתן  האדם מכל היינו ויחכם לא שהרי וגו'. "

קדם בני אצל שנזכר מענינו למד הוא  כי המנהגים , בחכמת  הראשון  הכתוב שמדבר טועים 

הבנין . הזכיר ולא [עצם ] השם  נזכר גדולה בתבונה כי דע  לשאר 434ומצרים. דומה ואינו

" פסוק כי  החכמות. בשאר ההתעסקות  על הבנין בהם  שנזכר תחתהמקראות ושחכמתי

בפרשההשמש שמפורש  כמו הבנינים. במעשה התעסק שלמה כי האמת  כפי  דבר (קהלת"

ד) בתים"ב, לי  בניתי  מעשי, "הגדלתי  וכן  וגו'. מאד " חכמה כי  וצידון  האמת ,צור כפי  דּבר " ִֶַ

" שמפורש  כמו אלה בכל התעסקה צור לה כי  מצור צור בשלמה "וּתבן  הנאמר המקרא אבל . ִֶַ

במחזה  עתידות להגיד המזלות חכמת והוא קדם, בני  כל מחכמת  רבה חכמתו שהיתה

אעפ  ולהט, לט מעשה והחרטומים הכשפים  חכמת  מצרים  חכמת  וכן  שהיה "הכוכבים, י 

כפי מעשים  ועושה בהן נוהג שהיה מח ׁשֹוב חלילה חלילה החכמות אלו כל יודע ֲֵשלמה

וכמו  התורה. ואסרתן  העליונה החכמה דרכי כפי  תועבות  מעשיהן כי האלו? החכמות  ֵדרכי

ז  קדמונינו ב)ל"שאמרו קיג, שנאמר"(פסחים בכלדיים? שואלין שאין  יג )מנין יח, (דברים 

אלהיך " יי ' עם  תהיה בכוכבים"תמים עתידות מגידים  הם והכלדיים רש . שם  כתב י "(כן

טז 433. ג, מלאכי

"ויחכם "434. הפועל 
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אלה.בפסחים) כמו לעשות  שאסור שכן  וכל אמרה435. פרטיהן  כל עם הכשפים  (דבריםועל

י) ומנחש"יח, מעונן  וגו' בך ימצא  ""לא יאמר ואיך קדם. בני כל מחכמי שלמה "ויחכם

כן על ומנחשים ? מעוננים  ומכשפים  בכוכבים  חוזים  מעשה לעשות  מתעסק שהיה המורה

" שלמה נכתב חכמת מלב "ותרב יותר הללו הענינים  בכל חכמה הרבה ראה שלא  כלומר .

ז  קדמונינו שאמרו כמו וטובה. מותרת  בהן הידיעה כי  קדם . ובני מצרים השנה ל"כל (ראש

ב) ולהורות"כד, להבין למד אתה אבל לעשות ', תלמד למודיות"'לא  בחכמות גם  זה ומלבד .

כדרך ומע תמיד. בהן  שיתעסק לאלהיו האהוב לחכם  תפארת אין  לעשותן, שמותר שיות

א)ששנינו בתורה "(אבות , ועסֹוק בעסק ממעט  הוי וכן  עראי . ומלאכתך קבע  תורתך ."עשה ֲ

יח)וכדרך ב, עמלי"(קהלת  כל את אני  שספר ושנאתי קהלת בספר ולכן למעלה. המבואר "

לומר הוצרך האלו, במלאכות  עסק כי  המאורע יט)את השמש"(ב, תחת אבל "ושחכמתי  .

" שיאמר יתכן  איך וחכמתו, שלמה תפארת  שס ּפר מלכים חכמיבספר מכל שלמה ויחכם  ִֵ

מצרים ומחכמי קדם  רק בני  התעסקותם וכל השמש , תחת  מעשיהם  כל עושים והם "

מזה  גדול גנאי  ואין מכולם . יותר בהם התעסק שלמה כי  משמע והיה הללו. בחכמות

" נכתב ולכן  ולחכמה. לתורה עתותיו רוב מפנה שהיה בפסוק חכמתלשלמה אבל שלמה. "

" נכתב המנהגים חכמת  על המדבר בחכמה "ויחכםשלאחריו מאד נוהג שהיה ללמד .

על  דברנו וכבר מאד. הבן  שבדור. החכמים  הצדיקים והימן מאיתן יותר מעשים  ובכשרון 

למעלה ב')זה חלון ה' הדבר:(חדר השלמנו ופה

ט  חלון

¯Á‡בלימודיות חכמים על המונחים הקודש בכתבי  הנכתבים התוארים כל שבארנו

שהוא  מקום בכל השם -דבר גם  לבאר נשאר זה. ממין  שהן  הבנינים  וכן מעשה, מלאכת ובכל

נזכרים שהן המקומות נבדלים זה בענין  וגם מעשה. מלאכת  או למודיות חכמות  על נופל

ולפעמים המלאכה, אנשי  אצל ולפעמים הצדיקים , החכמים  אצל נזכרים  שלפעמים בהם,

ה  בעיניהם"אצל הן:"חכמים ואלו התוארים . אצל הזה החדר בראש  שבארנו וכמו .

Ï‡È�„)(ב על "א, ידות  עשר וימצאם  המלך מהן  ביקש אשר בינה חכמת  דבר וכל

מלכותו  בכל אשר האשפים החרטומים ומ ּכת"כל ה' חרף אויב היה נבוכדנצר כי  ידוע  .ִַ

ספרי שכל כמו וצלמים, פסילים עובדי  נבל בני כמוהו ויועציו שריו וכל ה'. דבר בוזי

" לשון שנכתב מקום שכל יסודנו וכפי זה. ענין  מזכרון  מלאים יורה חכמה הנבואה סתם "

" כשנכתב שכן וכל המנהגים , חכמת  חכמה על דבר המנהגים"וכל חכמת  ודאי שיכלול .

נבוכדנצר  שהמלך הכתוב שיאמר יתכן ואיך מעשה. ומלאכת הלימדיות החכמות  יתר עם 

החרטומים גם  כי  שיורה החרטומים? חכמת  על ידות  עשר וחבריו דניאל חכמת  מצא 

עצמו435. לאדם  אסור שכן  כל  בכוכבים , החוזים נכרים ואפילו  באחרים, לשאול איסור יש  אם  רבינו , כוונת
בכך . לעסוק 
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היו  בבל אנשי כי  כן! לומר וחלילה ידות ? עשר מהן  גדולים וחבריו ודניאל חכמים ,

בדתי חכם דניאל שהיה לומר יתכן  שלא  שכן  וכל ורשעים. אוילים  הדעת , ְֵָמ ׁשּוחתי

וחבריו  שדניאל מעיד שהכתוב אחר חכמיהם , שאר על ידות עשר בבל מלכות  ומנהגי 

הוסיף  הזאת, המבוכה מן להצילנו ולכן חיל. אנשי אלהים יראי צדיקים  חכמים  היו

" מלת  מלאכת"בינה הכתוב כל טבעיות , לימודיות, מחכמות לבד מדבר שהוא להורותינו .

בבינתו  מדעתו להוציאם ויוכל הדעת, במופתי האדם יבינם הללו החכמות  כל כי  מעשה.

הראשון בבית  ברחבה  שבארנו וכמו ג ')ושכלו; חלון ב' שאין(חדר המנהגים חכמת  זולתי .

מדעתו  שיוציאם או האדם  שיבינם  אפשר ואי  הט '. הכלל וכדברי  הדעת . מופתי  עליהן

החוקקת העליונה החכמה זולתי החכמות  כלל על לבד רומז שהכתוב נתברר ובינתו.

ומישרים: משפט  צדק

ÏÎÂ" מלאכתחכמה לשון  וכל הלמודיות  כוללים הם גם  המשכן  מלאכת אצל הנזכר "

הכתובים כל הבאנו וכבר השני . בחלון ובארנוהו שם הנכתב התאר כדמות מעשה,

למעלה המשכן אצל חכמה דבר שם ב')המזכירים  חלון ד' בהזכרתם(חדר הכונה שעיקר ולפי 

" של לשונות  כל הכולל זה בחדר בקצרה שנית  נזכירם המלאכות , בעבור "חכמה הוא

הן. ואלו מעשה. מלאכת  וכל הלמודיות על א)המונחים  לא, חכמה "(שמות יי ' נתן  אשר

בהמה  ג )."ותבונה בחכמה "(לא, אלהים  רוח אותו ו)."ואמלא  נתתי"(לג , חכם  כל ובלב

כו)."חכמה  בחכמה "(לה , אותנה לבן נשא  לה )."אשר לב "(לה , חכמת אותם ב)."מלא  (לו ,

בלבו " חכמה יי ' נתן  אשר לב חכם איש  כל אצל "ואל הנכתבים חכמה של לשונות  וכן .

ג  כוללים הכונה "שלמה, שעיקר לפי  אבל מעשה. מלאכת כל וחכמת  הלימודיות החכמות כ

ל  מבוארים והמה זה. בחדר עוד עליהן ארמוז לא  המנהגים, חכמת  על ו 'מעלהתמיד (חדר

ה -ט) ג חלונות כוללים  וחבריו דניאל על הנזכרים  וכן מעשה,". ומלאכת  למודיות חכמת  כ

למעלה ובארנום המנהגים. חכמת  בעבור נזכרו הם  שגם י אלא  חלון מקרא ב)"(שם  וכן .

יד)"(מל  ז , התבונה "א ואת  החכמה את ומלאכתוימלא הלמודיות על הכונה עיקר וגו'. "

מקרא  וכן כא)"(דהי מעשה. כח, בחכמה "א נדיב מלאכת"לכל חכמת  בעבור נכתב הוא  גם ,

למעלה ובארנום  י מעשה, חלון מקרא ג )"(שם וכן  ג ). ל, ודעת"(משלי חכמה למדתי  ולא

אדע התשיעי"קדושים בחדר ובארנוהו יקה, בן אגור דברי שהן ו'). מדבר (חלון שהוא

דבר  ויהיה מעשה, מלאכת וכל הלמודיות החכמות  כולל הוא שגם אולי  המנהגים. מחכמת 

לדעת האדם  בכח  שאין להודיע  רצה שאגור בעבור כי אצלו. נכתב שהוא מענינו הלמד

באמרו האלו הנפלאות  מן קצת שהוזכר וכמו ונפלאותיה, הבריאה סתרי ד)מדעתו מי"(ל,

בחנפיו? רוח אסף מי  וירד? שמים על עלה לעמוד שהרוצה וידוע שם . שפרשנום וכמו "

ע האלו העמוקים הלמודיות"הענינים  החכמות  ללמוד תחלה צריך ובינתו שכלו י

ג  ישיג  שבאחריתו אפשר ההצעות אלו ידי ועל חכמה. עוזרת וחכמה סתרי"והטבעיות. כ

" הפילוסופים שקראו מה והוא  ונפלאותיה. הטבעהבריאה אחר שהוא לא "מה אם אבל .

החכם זה אמר ולכן  האלו. הענינים מן  מאומה שישיג הנמנע  מן  הוא  תחלה, החכמות למד
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הדברים הן שהן עליהן  שנשאל הענינים ידע  ואיך החכמות. למד שלא  ההתנצלות  צד ֵעל

" קדושיםהמתוארים בזה:"דעת  ודי  שם . וכמבואר .

י חלון 

‰˘ÓÁ ובכל בלמודיות  בחכמתו לבו ׁשגבה צורי  מלך חירם על ביחזקאל בספר ֶַָכתובים

למעלה שבארנו כמו אלהים  כלב לבו ונתן להׁשחת, עד מעשה ד')מלאכת  היה (חלון ואם  . ְֵֶ

בשקול  הנטועים  השם  מצות  השומרים  הצדיקים  הגויים כמו החיים בדרך ונוהג הולך חירם

אעפ  ""הדעת, מתואר היה שלא בעבור חכםי  ענינו כפי  חכם מתואר היה מקום מכל סתם , "

שנתן דברים  הם  כי רע . בזה ואין  מעשה מלאכת  ובכל בלמודיות  השמש תחת  חכמתו

בחכמותיו  חירם  שהתגאה לפי אבל קהלת. בספר וכמבואר בהן , להתנהג  אדם לבני  אלהים

שישטוף  ההחלטי , האבדון  עליו נגזר דבר? לי  יעשה מי  ארץ? יורידני מי  בלבו ואמר אלה

למעלה כמבואר יאכלו, באש  מעשיו וכל חילו, ח')הים  סובבים(חלון הזאת  ההצעה ועל .

ואמר: גאותו על ומלעיג מוכיחו הנביא  כי הנבואה. דברי 

Ï‡˜ÊÁÈ)(ד באוצרותיך "כח, וכסף זהב ותעש חיל, לך עשית ובתבונתך ."בחכמתך

שאמר אחר ג )פירוש , עממוך "(כח, לא  סתום  כל מדניאל, אתה חכם בדרך "הנה שנאמר ,

חכמתך? על שיעידו בך יש והשכל בינה רוח  וכמה במנהגים ? חכם הי ׁש כאומר ְֶַלעג

למעלה ד')כמבואר "(חלון ואמר עתה דבריו פירש תחת. רק איננה ותבונתך חכמתך כל

עליהן לשלוט  זרים ידי  ויכולים  אמר השמש. זה ועל בהן ? תתגאה ואיך למעלה. כמבואר "

חיל " לך עשית  ובתבונתך מלחמה בחכמתך כלי  ותקנת  מבצרים  בנית  וכח. בגבורה כלומר "

כדרך העם , בראש צבאות ושרי מלחמה אנשי מחנות והעמדת  מעשה, ג )בחכמת ט, (זכריה 

לה " מצור צור במלאכות"וּתבן מעשה בחכמת  הכל באוצרותיך. וכסף זהב אספת  וכן . ִֶַ

" וכדרך ומתן, כסף ובמשא  כעפר למעלהותצבור כמבואר  ט')" :(חלון

Ï‡˜ÊÁÈ)( ה בחילך "כח, לבבך ויגבה חילך הרבית ברכולתך  חכמתך עוד,"ברוב פירש .

במשא  חכמתו ברוב לו בא  המלחמה אנשי ולשכור ובמבצרים , בבנינים חיל לעשות הכח  כי

העמים . כל עם רוכלת והיתה הטובות  הסחורות  במלאכת מתעסקת  צור שהיתה ומתן.

חיל  ולהרבות והמבצרים  הבנינים  במעשה הרבה ממון ופזרה רב וההון גדול עושר ואספה

לנפול  שיוכל עוד האמין ולא  וזרועו, מבצריו על ובטח  בחילו לבו גבה אז מחנותיה.

הוא, הים  מעוז אמר כי ממנו:436ממעלתו. יראים העמים  וכל

יא  חלון 

Ï‡˜ÊÁÈ)(ו יפעתך "כח, וחללו חכמתך יפי על חרבותם אביא "והריקו ה' אני פירוש, .

שאתה  חכמתך יפי לכלות  מתערותם חרבותם יריקו והם  ממך. ייראו ולא גוים  עריצי עליך

ד 436. כג , ישעיה
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אתה  כי וזהרך, יפעתך ויחללו חכמתך. תקוני  שהם צבאיך ושרי  מחנותיך והם  בה, מתפאר

מכל  נבדל למלך בעיניהם  ונחשבּת מעשיך; השומעים העמים כל פני  על בזהרך ָמזהיר

הזה. הזוהר יחללו עליך, חרבותם הגוים  שיריקו ועתה וכבוד. ובגבורה בחכמה המלכים

שאמר כמו כמוהם. וחולית הנבלים , אחרי ללכת  חלל נפלת כי העמים  כל ח)וידעו (כח, ֵ

ימים" בלב חלל ממותי  ומ ּתה, יורידוך עוד"לשחת ואמר ט). 'אלהים"(כח, תאמר האמ ֹור ֶַָָָ

מחלליך  ביד אל ולא  אדם ואתה הורגיך? לפני  ענין"אני ' בך שאין לכל יתברר אז כלומר . ֵ

כלום: אינן ותבונתך ושחכמתך אלוהי.

Ï‡˜ÊÁÈ)(יב יופי"כח, וכליל חכמה מלא  תכנית , חותם בקינה "אתה כתוב זה פסוק .

כלי כמו תכנית. חותם  כמו אתה המלך, על ואמר מלכה. ועל צור על הנביא שהתקונן 

" הנמשל ופירש יפה. בתבנית  ומהודר יופימתוקן  וכליל חכמה לכלימלא דמיתיך כלומר "

כל  מלא  אתה כן טובות . באבנים ומשובץ וכסף זהב וביופי מעשה, בחכמת מעשה מלאכת

יקר: ואבני והכסף הזהב העושר יופי כליל ומלא מעשה, מלאכת חכמת

Ï‡˜ÊÁÈ)(יז יפעתך "כח, על חכמתך ׁשח ּת ביפיך, לבך אתה "גבה כי בעבור פירוש, . ִַָ

רואה  שאתה בעבור וכן להׁשחת. עד לבבך גבה ובכבוד, בעושר יופי בכליל עצמך ְֵֶרואה

חכמתך. שחתה מעשה, מלאכת בכל מעשיך השומעים  העמים פני  על מזהיר וזהרך יפעתך

והכבוד, העושר יפיך ישטוף הים לכן ותבונה. חכמה מלא  לבך', אלהים  'לב בלבבך ואמרת

האויב  כי ובמים . ובאש  בחרב תענש  ואתה והמבצרים . הבנינים חכמתך תאכל והאש 

כך  הפרשה. מענין כמבואר ימים. בלב אפרך ישטוף והים לאפר, תשרפך והאש יהרגוך.

למעלה כמבואר  משוחתת, חכמתו היתה לא לבו, גבה לא  ואילו לי . י נראה :א)"(חלון

יב  חלון

‡ˆÂÈÎ: הנביא ואמר המרשעת . ובבל נבוכדנצר על נכתב בזה

‰ÈÚ˘È)(י ׁשֹובבת "מז , היא  ודעתך במלאכת"חכמתך וידיעותך חכמתך פירוש, . ְֵֶָ

עד  נצחת. במשובה שנפלת שובבתך היא  העתידות , מהן ודעת  הכוכבים ובחזיון הכשפים

" בלבבך עוד שאמרת ואפסי  שאמר אני  אדום  וכן צור, מלך חירם  וכדרך אלהים . יראת ולא  "

ארץ " יורידני  שוא "מי להם שחזו בדיהם  ועל מכשפיהם על שבטחו בבל. עשתה כן וכמו .

אמר ולכן חכמתם . דרכי כפי  יב-יג )ותפל יגעת"(מז , באשר כשפיך, וברוב  בחברי נא ֲִַַָעמדי 

הוברי ויושיעוך נא  יעמדו עצתיך, ברוב נלאית  תערוצי . אולי הועיל, תוכלי אולי  מנעוריך.

עליך  יבואו מאשר לחדשים מודיעים בכוכבים  החוזים  שמדבר "שמים  מענינו למד הנה .

שקול  מדרך וסרו בבל, אנשי  עליהם שסמכו בכוכבים והחוזים  שמים  הוברי חכמת ָעל

שובבתם: זאת וידיעתם  שחכמתם  אמר כן ועל הדעת.

ÌÈÏ‰˙)(כז תתבלע"קז , חכמתם המלחות"וכל חכמת על שמדבר מענינו למד הדבר .

] והכינוי בים . הספינה חכמים"חכמתם"והנהגת  שהם  המשוט. ואנשי רב-החובל נגד [
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ירדו  שמים , שיעלו עד גדולה סערה רוח כשיעמוד ועתה הספינה. והנהגת הים במעשה

אמר  וכן להם . בצר ה' אל יצעקו ואז איננה. וכאילו וחכמתם עצתם  תאבדנה תהומות,

ז "ראב  ""ע  המיםל במלאכת חכמה להם  היתה לא  כאילו תראה, ולא  תתכסה "תתבלע,

פירש ."ע ויפה כ.

·ÂÈ‡)(לז בחכמה "לח, שחקים  יספר הראב "מי  אמר זצ". ""ע שםל: מי  מספיר, פרושו

וי מוצק. כראי כעינן כספיר, אמרו "אותם ואחרים  ממספר. אמרו ואחרים ספר. מן שהוא  א 

השחקים בחכמתו יספר ע"מי מחכמת". שמדבר מענינו למד הוא  הפירושים  ולכל כ.

והכוכבים . השמים  ומספר המאורות  מהלכי מחכמת או כספיר. לעשותם  מעשה מלאכת

בעז וב  זה:"מקומו על נדבר ה

ÏÓ)"‡(י שלמה "ד, חכמת  ומעשה "ותרב למודיות חכמות על שמדבר מענינו למד .

למעלה ח')ובארנוהו  :(חלון

‰ÈÓ¯È)(ז חכמתם"מט, נסרחה מבנים עצה אבדה בתימן ? חכמה עוד הדבר "האין  .

איד  על מדבר כי למלחמה, ועצה וחכמה מעשה מלאכת  חכמת על שמדבר מענינו למד

לערוך  יודעים ולא מלחמה מלומדי  מעולם  היו לא  כאילו מלחמה. ביום  ומפלתם  עשו,

למעלה שפירשנו וכמו ג ')קרב; ירמיה (חלון ובספר עובדיה בספר אדום על הנבואות ושתי  .

הדברים: בהשנות  טוב ואין  אחדים . ודברים אחת  ָָׂשפה

Ì˘)(ט להם"ח, מה  בארנוהו"וחכמת זה גם ה '). :(חלון ֶ

יג  חלון 

לשונ ‰�‰ כל מיןבארנו באיזו אצלם  שנכתב מעשה. ומלאכת למודיות  חכמה של ות 

מן נלמדים כולם שהם  ברורות  בראיות  והוכחנו מעניניהן. שנלמדים  או מדבר חכמה

מן שרבים ודע  ההנהגה. חכמת על לפרשם  לטעות  שאין אצלם, כתובים שהן  הענינים 

ג  מפורש ""הנזכרים  בעליהן שהיו בענינים  בעיניהםכ לנגד "חכמים אלהים  פחד היה ולא ,

הכתובים אלו כל והם  הטובים. הגוים  ממנו שיראים כדרך אפילו אלהים  יראו ולא ָעיניהם,

וכן מזה. גדול הׁשחת ואין  כאלהים , עצמו שחשב בכתוב מפורש כי צור. מלך חירם  ְֵֶבענין 

" אמר ובגאותו שבזדונו בכתוב מפורש כי  אדום. אצל ארץ?הכתובים  יורידני דומה "מי  וזה .

הרשעים מ ּכת  מצרים  חכמי  שהיו בכתוב מפורש  כי  פרעה. אצל הכתוב וכן חירם . ִַלדברי

ע אצל הכתובים  וכן  מפניו. להכנע  אבו ולא בה' כחשו הדעת"הגמורים, הׁשחת זה כי ְֵֶז.

שאמר בכתוב מפורש כי  בבל, אצל הכתוב וכן וצלמים . פסילים ח)לעשות  מז , אני"(ישעיה 

עוד  ישעיה "ואפסי ובנבואת  לישראל. ירמיה בתוכחת והם הלעג . צד על נאמרו וקצתן .

מעשה  מלאכת  על נאמרו וקצתן צור. מלך חירם  על יחזקאל ובנבואת מצרים . למלך

שלמה  אצל והכתובים  המשכן . מלאכת  אצל הנכתבים  והן ההנהגה. חכמת עמה וכוללים 
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" לשון בהם  נזכר וקצתן  אליו. ותשובתו לחירם  חכמתחכמה במכתבו על רק מורה שאינו "

" היו לא  שבעליהן ואפשר מעשה, ומלאכת בעיניהםלמודיות  כולם"חכמים  הבאתים  אולם  .

על  הכתוב כונת שעיקר לפי מעשה ומלאכת  הלמודיות על המונחות  הלשונות סוג  תחת

בכנוייהן הבאין אלה יתבארו ועתה מדבר. הוא  חכמה דבר מאיזו כולם  אצל ונזכר זה.

" שבעליהן בעיניהםהמורות לנגדם:"חכמים  אלהים פחד ואין ,

יד  חלון 

‰ÈÚ˘È)( יג תסתתר "כט, נבוניו ובינת  חכמיו חכמת  ""ואבדה אמר לא חכמת. ואבדה

תסתתר  הנבונים ובינת לנו "החכמים  המלמד ענין  מלאחריו או מלפניו נזכר שלא  לפי כי .

המנהגים בעלי  הצדיקים  והנבונים  החכמים על מתפרש  היה מדבר, חכמה מין באיזו

ואע ""הישרים , שאמר ממניפ רחק יאבדו ולבו ההמון  רשעת שבעבור אומרים  היינ ּו "ִָ

הזה, העם  בעיני החכמים  על מדבר אבל הכתוב. כונת זה ואין והנבונים. החכמים 

" אמר לכן ואוילים. סכלים  באמת  והם  בעיניהם . נבוניו והנבונים  ובינת  חכמיו ."חכמת 

הראשון בבית  שפרשנו י')כדרך חלון ו' "(חדר פניו בתאר נגד ונבון בעיניו וענין"חכם .

ואמר  ומדרכיו ה' מיראת  הנלוזים  את  מוכיח  הנביא  דעתי . לפי  היא כך הזאת הנבואה

יג ) כט, יראתם"(ישעיה ותהי ממני רחק ולבו כבדוני  ובשפתיו בפיו הזה, העם  נגש  כי יען 

מלומדה  אנשים מצות אין"אותי בלבם  כי  ולחוץ. השפה מן לשמים  עבודתם כל פירוש, .

ומעשה  ובמקרה. בטבע  נוהג  שהכל אומרים  אך ובנפלאותיו; בה' יאמינו ולא  אלהים, יראת

כן שתקנו מלומדים אנשים  מצות  שהן אומרים  וכיוצא  להתפלל והכנסיות  המצוֹות

התוכחות . יועילו לא כאלה אנשים ועם האפקורסים . מאמר והוא המדיני , הקבוץ לתועלת

יוסרּו לא כי  וכיוצא ורעב וחרב דם כמו בעולם  הנהוגים העונשים להם יועילו לא ְִָגם 

בתוכחות שכתוב וכדרך הטבע. ובדרך הוא  מקרה אומרים  כי  כא)באלה. כו , ואם"(ויקרא

ע קריתלכו כמו "מי הנהוג , הטבע  מדרך למעלה שהן  לעונשים נכונים הזאת  הכת ולכן  .

ב  השם שהתחכמו "שעשה ממועצותיהם יבושו ואז הגדולות . הנפלאות מצד במצרים ה

" ואמרו הנהוגים  העונשים  מעוצר נגד יבא הרעב הטבע. יעשה וכזה כזה לנו, היה מקרה

העפר  שביסוד וגפרית ומאש בארץ סגורות  מרוחות  יבוא  הארץ רעש  וכיוצא "מים , .

ה  שיאמרו הנשחתים  פניהם"במאמרים נגד והנבונים בעיניהם  שהוא "חכמים יודו שלא  ,

ב  השם בדרך "בהשגחת  שאינן הגדולות הנפלאות  וכראותם במשפט . יצוריו להעניש ה

מתחכמים שהיו חכמתם תאבד אז פנים, בשום בהן  מבוא האדם לבינת  אין  גם  כלל, הטבע 

מהתבונן בינתם  כח תסתתר גם במצרים . והמכשפים  החכמים  כמו הטבע  בדרכי  לעשות

לנכלם שיקרה מה הבינה לכח  ויקרה מפני437בעניניהן, יתראה ולא שיסתתר מדבר-מה ְְִָ

הנפלאות בדברי  להתבונן בכוחה להשתמש תאבה ולא הבינה כח  תסתתר כן וכמו הבושה.

וכדרך פליאתם . יד)מרוב כו, יתבונן"(איוב מי  גבורותיו שאמר"ורעם  וזהו יג ). כט, (ישעיה

הבושה 437. מפני מסתתר והוא כלימה לו  שהגיעה ְִָלמי 
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ופלא " הפלא  הזה העם את  להפליא יוסף הנני מכות"לכן עליהם  אביא כן על כלומר .

" ומלת  מאד. כמופלא נפלאות  הטבע, המנהג מן יוצא זר דבר על הונח  יא)" טו, (שמות 

פלא " חכמיעושה כלומר תסתתר. נבוניו ובינת  חכמיו חכמת  תאבד ואז למעלה. ומבואר "

חכמתם . תאבד עתה הטבע, כמעשה בתחבולותיהם  לעשות מתפארים שהיו הזה העם 

כלימה. מרוב תסתתר עתה המקרים, כל טעם  מבינה שהיא  שהתפארה נבוניהם ובינת

" חןובספר בזה.רוח  הרחבנו "438

¯˙Ò‡)( יג אשתו "ו , וזרש חכמיו לו ""ויאמרו נכתב לא וזרש. החכמים לו ויאמרו

היה "אשתו  מדבר, הוא  חכמים מין  מאיזו המלמד דבר לאחריו או לפניו נזכר שלא  לפי  .

לכן חכמה. ובוזי רשעים היו להמן  המדברים ואלה ישרים; במנהגים  חכמים  על מתפרש

" "חכמיו נכתב נחשבים שהיו כלומר בכינוי , כמוהו.חכמים" רשעים היו כי  המן  בעיני  "

" שהיו הכתוב שגלה בעיניהםועתה שאמרו"חכמים  מה כי נדע היהודים"(שם), מזרע  אם

לפניו  תפול נפול כי לו תוכל לא  לפניו, לנפול החילות  אשר בצדקתם ,"מרדכי כן  אמרו לא  ,

כי היודעים  החכמים ח)כדרך יא, תחתיו "(משלי רשע ויבא  נחלץ מצרה ושטוב "צדיק ;

השמים הוברי כמו באצטגנינות , חכמתם דרכי  כפי אמרוהו אבל לישראל. אלהים

כי טועים , היינו בכנוי נכתב שהיה ולולי ולשון. אומה כל מזל יודעים שהם  המתפארים

ראב  אמר ויפה האלו. האנשים דברו לבבם ז "ביושר ""ע יתנבאו ל לא  הרשע  איד כבוא 

טוב  עליו ע"אוהביו כתוב". המן  בגדולת  כי דבריו. וטובים  י-יא)כ. ה , את"(אסתר ויבא

המן להם  ויספר וגו' אשתו זרש ואת  כתובאוהביו העץ לעשות  עצה לו וכשנתנו וגו'. (ה ,"

אוהביו "יד) וכל אשתו זרש לו "ותאמר נקראו המקומות בשתי  וגו'. ביום"אוהביו " ועתה .

" כתיב אשתו אידו וזרש  חכמיו לו התחכמו ויאמרו אבל אוהביו. עוד לו היו לא  כי  להורות "

כמוהו. פתלתולים  ו[בעל] רשע ואין  ונסיונותיהם , חכמתם  דרכי כפי רע עליו לנבא

˙È˘‡¯·)(ח חכמיה "מא, כל ואת  מצרים  חרטומי  כל את ויקרא  בכנוי"וישלח  נכתב .

היינו  לא בכנוי , נכתב לא  אם  גם ואולם  באמת . חכמים  לא  מצרים , בעיני חכמים שהיו

ואין ושיפתרוהו. חלומו לו לספר קראם  כי  ישרים . במנהגים חכמים  שהיו לחשוב טועים 

הטבע . בדרכי  חלומות  ופתרון המזלות  חכמי ממעשה הוא  אבל במנהגים , החכם  מלאכת  זה

ראב  אמר ז "וכן  ""ע חלומותל ופתרון  במזלות  ע"חכמים  וא ". כמו "כ. מענינו למד הדבר כ

יא) ז, שמות ולמכשפים, לחכמים  פרעה גם ראשונה (ויקרא שבמהדורה אפשר המגיה: [אמר

צ כאן אבל להלן , רק שייך זה פסוק כי רבינו. יד בכתב כתוב שהיה ממה ""דילגו ויקרא ל:

חכמיה  כל ואת מצרים חרטומי כל ח)"את  מא, למעלה(בראשית  ומבואר ג ')]. ואולי(חלון .

קרא  ולכן במדינה, יקרה [אשר] רעה או טובה על מורה חלם אשר חלומו כי פרעה הבין 

לקחת יצטרך ופתרונו הוראתו ישמע  ואם חלומו. לו לפתור והלט הלהט אנשי לחרטומים

יז438. פסקא יב פרשה שלמה, 209)חכמת עמ' כג  בפסקא וגם 189 בעמ' גם ויש  ,193 בעמ' ועוד (בעיקר
ו פסקא יא, 159)בפרשה (עמ'
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במדינה.עצה  היועצים  והמנהגים הדתות  בעלי  החכמים  את גם קרא  זה ולטעם  יעשה. מה

ואין היועצים . החכמים  הזכיר כך ואחר הפותרים . הם  כי החרטומים, תחלה הזכיר כן ועל

צ כאן המעתיק: [אמר ואהרן . משה בדברי  ויקרא "כן לעיל: הביא  שרבינו הפסוק אותו ל

ולמכשפים  לחכמים  פרעה יא)גם ז, לכן(שמות מדינה. ותקון  הנהגה ענין  בזה היה שלא [

ואח  במעשיהם . זרות  יש  אם  לו להגיד החכמים  תחלה לעשות"נזכרו היודעים החרטומים  כ

" הזכיר לכן מענינו. נלמד אינו הדבר כן ואם דרכיהם. כפי  זרים  להורותלחכמיםמעשים  "

והבן: ואוילים. בוערים  היו האמת  ולפי  מצרים . בעיני ויועצים  חכמים  היו כי

טו חלון 

‰ÈÓ¯È)(ז כמוך "י, מאין  מלכותם ובכל הגוים  חכמי  בכל ""כי אמר לא  החכמים. בכל כי 

כמוך  מאין  הממלכות חכמים"ובכל מין מאיזו המלמדנו ענין לאחריו או לפניו נזכר לא  כי  .

והחוקקים הכסילים  על הכתוב וכוונת ישרים . במנהגים חכמים  על מתפרש והיה מדבר,

כומ  ועובדי  הגויים  ""דתי אמר לכן  הגויםז. הגויםחכמי  בעיני  חכמים  שהם כלומר בכנוי , "

אמר הוא . כך דעתי לפי  הכתוב וענין באמת . חכמים לא ו)הנבלים, גדול "(י, יי ', כמוך מאין 

בגבורה  שמך וגדול דמיון"אתה לך אין כמוך. מאין  כי  יודו שמעך שומעי כל פירוש , .

ב  הוא  כי  ודע  תהלה. כל על ונעלית גבהת כי  ובתחתונים, וכפי"בעליונים  האמתי . השלם  ה

משל  דרך על ודבר. דבר בכל כמוהו אין  כי דעתו. רוב כן ובגדלו, בכבודו האדם בינת רוב

בממלכה. גדול כמוהו אין  כי  ידע  משלה, בכל מלכותו כי לו ונתברר מלכותו, בסוד המבין

ג )כדרך צה , אלהים"(תהלים כל על גדול רב "ומלך הוא  כי  לו ונתברר חסדיו בסוד המבין .

כדרך בחסידות. גדול כמוהו אין כי  ידע ה )חסד, קה , חסדך "(שם שמים מעל גדול וכן"כי  .

יתברך, הכל יוצר גדולת  ודבר דבר בכל ידע  וכיוצא, צדקותיו ובסוד משפטיו בסוד המבין

האלוהי  המשורר שאמר ג )כדרך קמה, חקר "(תהלים אין ולגדולתו מאוד ומהולל יי ' ."גדול

ב  השם כי"פירוש , לגדולתו, דבר בשום  גדולה דמיון ואין הגדולות. בכל מאד גדול ה

שאנו  ומה ותהלה. ברכה כל על ומרומם תכלית בעל בלתי שהוא לפי חקר אין לגדולותיו

אמר  ולכן בעצמם. שהם  כמו לא וממעשיו, ממפעלותיו אם  כי איננו מגדולותיו משיגים 

ד) קמה, יגידו "(שם וגבורותיך מעשיך ישבח  לדור להגיד "דור יכולים  אדם  בני  אין פירוש, .

גבורותיך  ויגידו מעשיך ישבחו אבל האדם . בדעת חקר להם  אין  כי  שהן , מה כפי גדולותיך

הארץ  מעשה רואים  הם כי  עליונה. ובגבורה רב בכח  עשויות  שהם  האדם  לעיני  הנראים 

וגבורותיך  הגדול כחך על נאמנים עדים והם הגדולים, המאורות ומרוצות  והשמים ,

מלכות ובדרכי החסד ובנתיבות  בינה ובארח  בחכמה גדולותיך דרכי  להבין  אבל הנפלאה.

מקצת יגיד אליו, ה' פי דּבר ואשר ה' ביראת המבין אבל אדם . כל בכח  זה אין ִֶוכיוצא ,

ב  השם  חקי  בדרכי  והסתכל חכמה שלמד מי כחו. כפי  ב "הדברים  הוא כי לו יתברר ה "ה ֵֻ

ב  הוא  כי  לו יתברר תבונות , בארח  שמבין מי כמוהו. אין בחכמה בתבונה."גדול גדול ה

לתבונתו "ו  חקר כח)"(ע"אין  מ, ישעיה הרחמיםפ ולענין החסד לענין וכן  כמוהו. אין  ,

כמוהו  אין  כי יראה כן והנבון , הישר בלב שהצטיירו היקרים הכחות  דרכי רוב כפי והחנינה,
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ה  וכתות  החכמה מדרכי  הנלוזים אבל גדולה. בעיניהם"בכל ייטב "חכמים לא  האומרים ,

בהן שהשתקעו העצומות הכפירות  באלה וכיוצא  התחתונים על משגיח ואינו ירע , ולא  ה'

בעיניהם"ה  ובמשפט "חכמים  וברחמים  ובחסד ובתבונה בחכמה כמוהו אין כי יבינו לא ,

מחשבתם לפי כי אלה. בענינים ומעשיו אותותיו ראו לא דעתם  לפי  כי  וכיוצא. ובממלכה

הדברים כל כמו האדם בטבע  והבינה החכמה כי וחושבים במקרה. העולם  עניני כל הולכים 

ביצורים . המוטבעים

Ú„Â" מלת הכח שםכי  בעל  יתואר  שבעבורו הנגלה הכח על מונח הקדוש  בלשוננו "

ב  הכל יוצר של מגדולותיו מעט ממנו אחד שיבין כמו ולכן  התוארים. מן  בתואר ה,"ההוא

ב  שהוא  המבין שאמרנו וכמו בשם . יקראהו ומלכותו "כן  והתחתונים העליונים על מולך ה

" בשם  יקראהו משלה, ""מלך בכל בשם  יקראוהו חסד רב הוא כי  המבין בכל "חסיד . וכן .

ו  השם . יונח ללב הנגלה הכח מעשה כפי הקדושיםהתוארים , השמות כל באו זה על

ועל  הנפלאות . הכחות  דמות  בהן שנראין  ומעשיו מפעלותיו נגד הכל ותואריהן , וכינוייהן

" הנביא אמר זה ה'כל כמוך ופירש"מאין כמוך. אין  כי ויודו יעידו השמש רואי  כל כלומר .

" ואמר אתה דבריו הגדולות"גדול בכל גדול חי , כל מעין המסתתר האל אתה כלומר .

ובכל  ובממלכה ובכח ובגבורה ובמשפט ובצדק וברחמים  ובחסד ובדעת  בתבונה בחכמה

כמוך. שאין  ויודה יעיד כן  היודע, מעלת כפי  ולכן לנו. נודעות ושאינן  הנודעות הגדולות ,

ה  בעיניהם"ואולם  "חכמים ואומרים ובממשלתך, הנהגותיך בדרכי הכופרים  את" ה' עזב

וברחמים ובחסד בחכמה אותותיו הראה ולא כלומר "הארץ. בגבורה. שמך גדול זאת בכל ,

ובכח. בגבורה אלהים  מכל אתה גדול כי  ויודוך לעיניהם , ובארץ בשמים  מעשיך נראים הנה

כד)כדרך ג , וכגבורותיך "(דברים  כמעשיך יעשה אשר ובארץ בשמים אל מי ולפי"אשר . ֵ

כל. על יכול שאתה בראותם  מפניך, לירוא מוכרחים  הם  כבר גבורותיך, על יודו שבהכרח

אמר זה ו)ועל י, הגוים"(ירמיה  מלך ייראך לא מכל "מי  בגבורה גדול שאתה אחר כלומר .

עשית לבדך אתה כי הגוים, כל על מלך אתה כי ייראוך. הגוים שכל נותן  הדעת  אלהים,

" ואמר אלה. כמוך כל מאין  מלכותם  ובכל הגוים חכמי  בכל שומעין"כי שאנו אחר כלומר .

השמים במלאכת  ותבונתו חכמתו דרכי  כפי  מהן אחד שכל הגוים  חכמי מכל באזנינו

" אומרים  וצאצאיהם  כמוך והארץ שהן"מאין  מלכותם, ובכל הגוים חכמי  הזכיר ולכן .

במושכלות ומשתמשים וארץ, שמים במעשה ומתבוננים  למודיות  בחכמות העוסקים 

ב  יוצרו גבורת  על מעיד העולם חותם  כי ויודעים  בדעת הנטועות ראוי"הראשונות והיה ה.

שלבם מה לעשות  כדי דעתם  והשחיתו ובתאוה בכסילות בחרו הם אבל האמת . לדעת להם

ובדו  לעבדם. וכסף מזהב וצלמים פסילים לעשות  ההמון את  הטעו האלו הרשעים כי חפץ.

אמר זה ועל וברשע . בגאוה רוחם על העולה כפי  מלבם  זרים ח)חקים י, ובאחת"(ירמיה ֻ

הוא  עץ הבלים מוסר ויכסלו, הראשונות ,"יבערו המושכלות  חסרי  בוערים  נעשו כלומר .

הדעת הׁשחת  לך ואין לעץ. לעבוד הבל, מוסר להמציא  וההבל הדמיונות בעלי ְֵֶוכסילים 

ואיך  הארץ. ואת  השמים  את  ועשה בגבורה גדול כה' אין כי  מודים שהם  אחר מזה, גדול
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אמר זה ועל אדם ? ידי מעשה שהן  מפסילים ט)ייראו י, מעשה "(ירמיה  וגו' מרוקע  כסף

כולם חכמים  מעשה וגו' למעלה"חרש  ובארנוהו  ד'), .(חלון

¯Ó‡Â(י י, הארץ "(ירמיה תרעש מקצּפֹו עולם, ומלך חיים  אלהים  הוא אמת  אלהים ְִִויי '

זעמו  גוים יכילו ""ולא אומרים  שהם כמו לא  פירוש, הארץ . את  ה' בכפירות"עזב וכיוצא  ,

מקצפו  בריותיו. ומנהיג  עליו משגיח  עולם , ומלך לעד וקיים חי  אמת  הוא  אבל האלו.

העכו  על זעמו ושופך הארץ לא "תרעש החכמה במשפט  הכל המשחיתים, הנבלים  מז

ב  שהוא  מודים שהם  ולפי  חלילה. כבוד "במקרה נותנים זאת  ובכל וארץ, שמים יוצר ה

עוד הנביא אמר דעת, בלי  יא)לפסילים  י, שמיא "(ירמיה  די  אלהיא להום , תאמרון  כדנה

אלה  שמיא  תחות ומן  מארעא יאבדו עבדו, לא  מודים"וארקא  שאתם האלילים כלומר .

הארץ  מן יאבדו אותם , עשיתם בידכם  אתם שהרי  והארץ, השמים  עשו שלא  עליהם

עוד ואמר השמים. יב-יג )ומתחת נטה "(י, ובתבונתו בחכמתו תבל מכין בכחו, ארץ עושה

בשמים מים  המון  תתו לקול מלבד שמים. אלא  אומרים , שאתם כמו לא כלומר וגו'. "

להנהיג  בחכמה אדם  לבני  מושב תבל, הכין גם בכחו, הארץ ועשה בגבורה הוא  שגדול

יתבאר  וזה החכמה. כפי בתבונה השמים  נטה וכן  ית'. חכמתו בדרכי ולרע לטוב בריותיו

" גניםבספר בעז מעין ב "" הוא  כי ותבינו נותן"ה בשמים"(שם)ה מים נשיאיםהמון ומעלה "

נכח  כי  לשבט. אם לחסד אם  לאומים, ידין הוא  כי מאוצרותיו. הרוח ומוציא הארץ, מקצה

ב  הוא  כי אלה מכל יבין לדעת, לב ה' לו שנתן ומי  שמים. ונטה תבל הכין  אלה גדול "כל ה

הכופרים הרשעים  ואתם וכיוצא . ובמישרים במשפט בצדק ובמלכות  ובתבונה בחכמה שמו

הנה לפסילים, כבוד יד-טו)הנותנים  י, מפסל "(ירמיה  צורף כל הוביש מדעת , אדם כל נבער

יאבדו  פקודתם בעת  תעתועים  מעשה המה הבל תבין"וגו' למען  הזה, הפירוש  וכתבתי .

" על  הכתוב כונת בעיניהםכי הבוערים:חכמים  וכת "

טז  חלון

‰ÈÚ˘È)(יא נבערה "יט, עצה פרעה יועצי חכמי  צוען  שרי  אוילים  שהיו "אך בכנוי  נכתב .

הדעת . משוחתי כת והם ובוערים , אוילים  היו באמת  אבל פרעה. בעיני  ויועצים  חכמים 

למעלה ג ')ובארנוהו  .(חלון

‰ÈÚ˘È)(יב חכמיך "יט, איפוא למעלה "אים  ובארנוהו ענין . באותו ונכתב בכנוי. זה גם  .

ג ') :(חלון

‰ÈÓ¯È)( לה חכמיה "נ, ואל שריה ואל בבל יושבי ""ואל אמר לא  ואל . השרים אל

מתפרשהחכמים והיה מדבר. חכמים מין מאיזו המלמד דבר ולאחריו לפניו נזכר שלא  לפי "

מכשפים חכמה, ובוזי  רשעים  היו בבל וחכמי  הישרים . המנהגים בעלי חכמים  על

" נכתב לכן וכיוצא . בבל חכמיה וחרטומים בעיני חכמים  חשובים שהיו כלומר בכנוי . "
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שאמר כמו הדעת. ומשוחתי אוילים  היו האמת  ולפי ג )הרשעים , מז, ודעתך "(ישעיה  חכמתך

שובבתך  למעלה"היא  ובארנוהו  י , :ב)"(חלון

‰ÈÓ¯È)(נו וחכמיה "נא, שריה ענין"והשכרתי  שאין  ולפי בבל. חכמי על נאמר זה גם .

שבארנו: כמו בכנוי לכתבו הוצרך מדבר, הוא חכמים  מאיזו המלמד ולאחריו לפניו

Ï‡˜ÊÁÈ)(ח ח ֹובלי "כז , המה בך היו צור  חכמת"חכמי על שמדבר מענינו למד . ְֲִִַָָ

ולא  צור, בעיני חכמים  שהיו להורות בכנוי  נזכר גם  בחכמה. האניה והנהגת  המים , מלאכת

למעלה כמבואר  ובוערים אוילים היו כי  באמת . י')חכמים  :(חלון

Ï‡˜ÊÁÈ)(ט בדקך "כז, מחזיקי בך היו וחכמיה גבל  שמדבר "זקני  מענינו למד זה גם  .

הבנ  חכמת ולפיעל גבל. יושבי בעיני חכמים  לבד שהיו להורות בכנוי הוא גם  ונזכר אים .

ובוערים: אוילים היו האמת 

‰ÈÚ˘È)( יג נבונותי"י, כי בכחו "ובחכמתי  כי  שהתפאר אשור מלך סנחריב דברי  והן  .

" עצמו וּתאר זאת . כל פעל ה' ולא והממלכות , העמים  כבש  ידו ונבוןובעוצם  ובאמת"חכם  . ְֵֵ

גדולות נאצות  דיבר גם חירם. אצל הנאמר כדרך להשחית, עד לב גבה ובליעל רשע היה

האלה הדברים  על הנביא  אמר ולכן  ישעיהו. ובחזון מלכים בספר יב)כמפורש אפקוד "(י,

עיניו  רום תפארת  ועל אשור מלך לבב גודל פרי  בחכמתו "על לבבו גודל על כלומר .

שהוא  ובכבודו בעשרו עיניו רום  על וכן  אלהים. כלב לבו ונתן  להׁשחת עד שגבה ְֵֶובתבונתו,

פנים בבשת  ׁשב גם פתאום, ועושרו כבודו אבד כי  היה וכן ובׂשריו. מלכות  בעושר ָָָמתפאר

ה  מ ּכת  היה והנה פניהם"לארצו. נגד ונבונים בעיניהם  :"חכמים  ִַ

יז  חלון 

ÌÈ¯ÎÊ�‰Â:הן ואלו הזה. הסדר על הולכין  הם גם דניאל בספר תרגום  בלשון 

Ï‡È�„)(יב בבל "ב, חכימי לכל כמו"להובדה לה ). נ, שריה "(ירמיה  ואל בבל יושבי ואל

חכמיה  מענינו "ואל נלמד גם  באמת . חכמים לא  בבל, בעיני  חכמים  שהיו זה הפסוק וכן  .

בעבור  המלך קצף עליהם כי  הכוכבים. ומשפטי  השמים  ומלאכת  כשפים  חכמי על שמדבר

הענין בראש ונאמר שחלם. מה לו הודיעו ב)שלא  ב, ולאשפים"(דניאל לחרטומים לקרוא

ולכשדים :"ולמכשפים 

Ï‡È�„)( יג מתקטלין"ב, והאשפים"וחכמיא החרטומים שהם  מענינו למד זה גם  ,

החכמים היו לפועל, יוצא המלך דת  היה אם  גם בפרשה. הנזכרים וחבריהם והכשדים

ג  ישרים שנאמר"במנהגים כמו  מתקטלין . להתקטלה "(שם)כ וחברוהי דניאל :"ובעו

Ï‡È�„)(יד לחכימי"ב, לכל "בבל לקטלה להובדה לפסוק ודומה מענינו. למד זה גם .

בבל: חכימי 



השני  הבית  - נעול גן 634

Ï‡È�„) יח)ב בבל ", חכימי שאר ענין:"עם באותו ונכתב כמוהו זה גם .

Ï‡È�„)(כד תהובד "ב, אל בבל חבריו:"לחכימי ככל מתפרש זה גם  .

Ï‡È�„)(כז להחויה "ב, יכלין  גזרין חרטמין אשפן  חכימין שמדבר "לא  מענינו למד הדבר . ֻ

החכם מעשה זה ואין  ופתרונו, חלום הגדת על דבר כי השמים. ובמלאכת  בטבע חכמים  על

אלא  בחכמה, זה להגיד יכלו לא  הם גם  כי צדיקים, שהיו וחבריו דניאל כלל גם  במנהגים.

בנבואה:

Ï‡È�„)(מח בבל "ב, חכימי כל על סגנין מענינו:"ורב מבואר זה גם .

Ï‡È�„)( ג בבל "ד, חכימי לכל קדמי במלאכת"להנעלה מחכמים  שמדבר מענינו למד .

אצלו ומפורש שראה. האילן  חלום פתרון  מהם  בקש  כי  ובכשפים. ד)השמים  עללין"(ד, באדין 

וגזריא  כשדאי אשפיא במנהגים:"חרטומיא  וחכמים  יועצים  לא קרא , אלו את  כי למדנו .

Ï‡È�„)(טו מלכותי"ד, חכימי  כל ענין:"די  באותו נכתב כי  מענינו. למד זה גם .

Ï‡È�„)('ח מלכא "ה ' חכימי כל עלין המלך "אדין  בעיני  חכמים  שהיו בכנוי  נכתב .

" אומר היה ואם באמת . חכמים לא הרשע. חכמיא בלטשאצר כל לטעות"עלין אפשר היה ,

הכותל  שעל הכתב לקרוא קראם  כי  ישרה. ובינה שכל בעלי  במנהגים  מחכמים  שמדבר

" נכתב לכן ולפותרו. סתומה חידה מלכא שהיה בעיניו:חכימי חכמים  שהיו "

Ï‡È�„)(ז בבל "ה, לחכימי חכמ "ואמר שהיו חכמים. לא  הרשעים, בבל אנשי  בעיני  ים

למעלה: ומבואר ישרים,

Ï‡È�„)(טו אשפיא "ה , חכימיא קדמי הע ּלּו ""וכען בענין אמר כבר חכימי. כל עלין  ַֻ

"מלכא  תאר כי ולמדנו בעליחכימיא " לא  וכיוצא , הטבע ובחכמת  במזלות  המלך חכמי על "

נאמנה. חכמה

Â¯‡·˙‰" תאר בהן  שנזכרו המקראות כל זה בחדר "חכםעתה ו חכמים" "חכמות""

כי נכונות  בראיות והראינו המנהגים. בדרכי  שאינן החכמות  בעניני ושמושיהן  ובניניהן

" מלשון  הקודש  ברוח המדברים  בהם  סתםחכמה הבדילו נזכרו לא כי  המנהגים . על שהוא "

חכמת על הן  סתם הנזכרים  וכל בכנוייהן. נכתבו או מעניניהן  תמיד נלמדין  זולתי 

פתרונו: ויציב הכלל ונאמן למעלה. כולם בארנום וכבר המנהגים .

0
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הי"ג החדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ „

" ¯‡˙ Ì˘ÌÎÁ.Ï˜· "‰�·È ‡Ï .ÌÈ¯·„‰ ÌÚË ,Ï˜· Ì‰ ÌÓˆÚ· ÌÈ„ÓÂÚ˘Î ÂÈ�È�· ÏÎ

ÌÚË ,ÏÚet ÔÈ�·· ‰�·� ÌÈÓÚÙ È˙˘ .¯·„‰ ÌÚË ,ÏÚÙ‰Â ÏÚeÙ ÏÚÙ� ÔÈ�·· ‰ÓÎÁ ÔÂ˘Ï»»¿«»

Â‡¯˜Ó‰ ÏÎ ˘¯ÙÈ .ÌÈ¯·„‰ ÌÚË ,ÛÒÂ�‰ „·Î‰ ÔÈ�··Â „·Î‰ ÔÈ�·· ˙Â�·‰Ï ÔÎ˙È .¯·„‰

ÔÎ˙È .˙Ó‡· ÏÚÙ˙‰ ÔÈ�·· ˙Â�·‰Ï ÔÎ˙È ‡Ï .ÛÒÂ�‰ „·Î·Â „·Î· ‰ÓÎÁ ÔÂ˘Ï ‰�·�˘

.ÏÚÙ˙‰· ‰Ê ÔÈÓÓ ‡ˆÓ� ÌÈÓÚÙ È˙˘ .ÍÙÈ‰Ï ‰¯ÂÈÂ ÔÂÈÓ„‰ „ˆ ÏÚ ÏÚÙ˙‰· ˙Â�·‰Ï

.ÂÏÏ‰ ÌÈ˙˘‰ ÌÈ·Â˙Î‰ Â¯‡·˙È

א  חלון

˙ÓÎÁÓ כל יבנו שבהם בהוראותיהן נבדלים בנינים בו שיש  הזה הקדוש  הלשון

יוצאים ויש  שני. לאדם יוצאים  ויש  יוצאים. ויש בעצמם , עומדים בנינים  יש  שרשיו.

ולחמישי ולרביעי שלישי  לאדם  יוצאים ויש  וכיוצא. ולחמישי ולרביעי לשלישי  בעצמם 

משני . נפעלים ויש  מזולתם . נפעלים  ויש בעצמם, נפעלים  ויש  פועלים. בנינים ויש  וכיוצא .

פועלים ויש  באמת. ונפעלים פועלים  ויש  וכיוצא . ומחמישי ומרביעי  משלישי נפעלים ויש 

אבל  אלו. בענינים  הגדולים המדקדקים  וחכמי  הלשון  בעלי  דברו וכבר בדמיון . ונפעלים 

ועומדים עומדים ; להיות ראוים  שהם  יוצאים, שרשים שנמצאים  בחכמתם  כראותם

אחר  לאדם ולא  יוצאים  להיות הראוים  ולרביעי לשלישי  ויוצאים  יוצאים , להיות ,הראוים

והניחו  תעלומותיהן, לגלות  חכמתם  יד שלחו ולא  ימינם. אחור שבו כאלו הרבה ועוד

בהן שיש וחשבו הכלל, מן היוצאים  זרים  כדין ודנום  וחתומים . סתומים  האלו הענינים 

שהן הפנימית הנקודה על לעמוד האדם בכח שאין האדם , מדעת נשגבות וסודות נסתרות 

ודע חפץ. דברי המבקש הלב לישב מספיקים שאינן טעמים  בהם  שנתנו או עליה. ַסובבים

נוכל  מבנינים , מן  בנין  מגזרות  אחת בגזרה בנוי השרשים  מן  שרש  הקדש  בכתבי  שבהמצא

משאר  באחד מדעתינו לבנותו נוכל לא אבל ההוא. הבנין גזרות  בכל מדעתינו לבנותו

בתנ  כלל בו כתוב מצאנוהו שלא ""הבנינים משרש  דוגמא לך ואתן  עוסקיםחכםך. שאנו "

" הקל בבנין  בנוי מצאנוהו כאשר עתה. "חכםבו כמו"חכמת" טו), כג, חכם"(משלי אם בני,

יב)."לבך  ט, לך "(שם  חכמת  חכמת ולומר "אם נפעל, בבנין  גם מדעתינו לבנותו נוכל לא  .

נחכמתי" נחכמת, איך "נחכם, כי  הישרה. הדרך מן  רחוק זה שכל לפי  השרשים, בשאר וכן  ,

השרש זכר בהיות  הקדש , כתבי מכל אחד במקום גם זה בבנין בנוי  היותו יקרה שלא אפשר

מסתורי היודע  הזה הקדוש  הלשון שמחוקק אלא זה אין רבים ? במקומות  כתוב הזה

והחכמים הנביאים וכן נפעל. בבנין להבנות הזה השרש  יתכן  שלא ראה שרשיו, ומצפוני 

שיתבאר. וכמו השורש הוראת  לפי שאינו בבנין  מהניחו נשמרו ושרשיו הלשון  סוד יודעי

שרש הוראת  על שעמדנו אחרי  לכן  האמת, ולבור ולתור לדרוש  לבי  נתתי זה כל שעל ולפי
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שם , נזכר שהוא המקומות  כל ופירשנו נופל, הוא  מה ועל גדרו מה הזה, הלשון  משרשי 

דעת , לאדם  החונן  הטוב האל בעזרת בידינו יעלה כבר בניניו, הן  שמותיו הן תאריו ֵהן

ואם להבנות. יתכן לא בנין  ובאיזו המפורש, השרש לבנות  יתכן  בנין באיזו וללבן לברר

בהן . נבנה שהוא  ובנין  בנין בכל משמש הוא ואיך היוצאים . או העומדים הפועלים מן הוא 

שהדרישה  אומר אני  אבל צח. עיון וצריכה מאד, קשה זה בענין שהדרישה אני גם וידעתי 

תעלומותיהן כל אבל האדם. בינת מדרכי  נשגבות  תעלומותיו ואין  האדם. בכח  היא הזאת 

מה  כפי  המציאות  כלל ועל הרבים , כחותיה וציורי  האדם  נפש  חכמת על וסובבות  הולכות

אשר  והוא  הכל אדון  הוא  בקרבו, אדם רוח ויוצר ארץ ויוסד שמים נוטה כי  באמת . שהוא

צורת עם מסכים  ישר, בפלס  שקולה ומלה מלה כל וחכמיו. נביאיו בפי ומלותיו דבריו ָׂשם 

ומדרכי דבר. ממנו יפלא  לא כי  באמת, עליו שהוא מה כפי כולו המציאות ועם האדם 

השמים בנין  ובסוד הנפש  בסוד חכמה תעלומות  לאור להוציא נוכל ונתיבותיו הלשון 

שלמה המלך אמר זה על בהם. להתבונן אדם לבני  שנתנו הדברים  הן  והן  (משלי והארץ.

ו) וחידותם"א, חכמים  דברי  ומליצה, משל השרש"להבין פירוש  אמתת  בידינו יעלה אם  כי  .

והמשפטים החקים ודרכי והנביאים , התורה דברי נבין באמת , שהוא מה כפי  ובנינו

דרכי לחקור נבוא ומעתה הספר. בהקדמת לזה הצריך כל בארנו וכבר והישרים . הצדיקים 

" שרש ושמע .חכםבניני  אזנך הט  זה. בבית  ענינו שבארנו "

ב  חלון 

ÏÏÎ.ÔÂ˘‡¯" בקל הוא  זה משרש שנמצא  התואר הנמצא "חכםשם התואר משם  ונבדל .

" ""ּביןמשרש ומשרש ""יכח , ומשרש מבין ,שכל , כמו הנוסף. הכבד בבנין הם כי  וכיוצא. " ִ

" כמו בקל עומדים  אחר, לאדם נעתקים כשאינם הזה, השרש בניני וכן  משכיל. חכם ,מוכיח ,

משכיל,"חכמת יכח, בין, שרשי מבניני נבדלים והם  הזה. הבית  בחדרי כולם  ובארנוהו .

כמו לאדם . נעתקים  כשאינם גם  הנוסף הכבד בבנין  נבנים שהם יז)וכיוצא . א, ודניאל "(דניאל

חזון בכל כט)."הבין  לב, זאת"(דברים ישכילו חכמו הנוסף,"לוא  הכבד בבנין  אלו הנחת  וטעם .

" בספר כתובות והם שיתבארו. טרם  תקדמנה רבות הקדמות  כי  פה. לבאר אוכל מעיןלא 

בעז "גנים במקומו יתבאר ושרש שרש  כל וכן הנזכרים, השרשים יתבארו בו כי  ה.".

‰ÙÂ" תאר הנחת טעם מהפעליםחכםאבאר שהוא  אומר והנני הקל. בבנין  ובניניו "

הי בכלל שבארנו מה על נשען  והוא  כפי"היוצאים, במנהגיו הנוהג על זה תאר שהנחת ב,

" לשרש דומה הזה השרש ולכן בחכמה. ההנהגה על בניניו כל הנחת  וכן  למד,החכמה אכל,

עבד  מה "נחל, מה. שאלת  לשאל תוכל מהן  אחד כל על כי  היוצאים . מהפועלים  שהם  ,

נחלה  נחל זה, ספר למד לחם, אכל התשובה ותהיה עבד? מה נחל? מה למד? מה אכל?

חכם ? מה חכם . בשרש תשאל וכן  הזאת . העבודה עבד חכמה פלונית, מנהג באיזו כלומר

וכיוצא. יד? מעשה מלאכת  בחכמת  אם המדידה? בחכמת  אם  המנהגים ? בחכמת  אם  נהג?

בחכמה? נהג  ענין באיזה ולשאול חכמת. או היום, חכם  פלוני  כשנאמר עצמם במנהגים  וכן
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ותהיה  באלה. וכיוצא דל? אל השכיל או  העם ? את  לשפוט ישב או בתורה? למד אם 

בנוי הוא ואולם וכיוצא . במדידה חכם הצדקה, במעשה חכם או בתורה. חכם  התשובה

ג  נשען  הוא  אדם. מבני לזולתו יוצא  כשאינו בקל שכל "תמיד למעלה, שבארנו מה על כ

להאסף צריך החכמה, בסוג  שהוא דעת(מחוץ)מה אין  כי  שבנפש . החכמה כח  אל [מבחוץ]

ירכיב  אם  גם בו. הנטועים  והבינה השכל בכח ימצאנה ולא  האדם, בנפש  נטועה החכמה

חקֹותיה  כל כי החכמה. חקי ימצא לא ובבינה, בשכל בנינים  ויבנה חקירות ויחקור ֵֻֻהרכבות

ההתחכמות על באמת נופל חכמה לשון שום ואין  ית '. הכל מאדון  וחקוקים קבועים

החכמה. בכח  נאספת  היא אך התחתונה. על ידו המ ׁשנה וכל גורע, המוסיף כל ְֶַוההתבוננות .

החכמה, כפי  המעשה על זולתי  הפנימיים, ההרכבות  על והבנינים  התואר יורה שלא ולפי

הנפלא  הכלל ושמור עצמו. האדם  בנפש  יוצא שאינו הקל בבנין הנחתו שיהיה צריך לכן

האדם שכל לחקירות  צריך השלמתו ואין האדם  מן הנפעל דבר שכל והוא  הזה!

וממין הקל. בבנין  בנוי תמיד הוא אדם, מבני לזולתו יוצא כשאינו והרכבותיו ולהמצאותיו

" שרש  הוא  כמו "חכםזה עצמה. בנפש  יוצאים שהן  ובניניהן, ומשכיל מבין תאר כן ואין .

בעז  ""שיתבאר בספר גניםה ""מעין  שרש דומה בזה וגם  "חכם. לשרשי עבד " למד ,"אכל

הלמוד, פועל אני בה הנטועה הלמידה ובלא  אוכל, אני בנפש הנטוע האכילה שבכח כמו כי

בה, הנטועים הממשלה וכח  החכמה בכח כן העבודה; עושה אני בה הנטועה האומץ ובכח 

בחכמה. ואנהג  בחכמה מעשים  ואפעל החכמה, תאסף

ÌÏÂ‡Â הראשון בבית  בארנו א')כבר חלון ב' "(חדר תאר להניח אפשר על חכםשאי  "

היה  הנה הנפשות בכל נטוע החכמה שכח  אחר כי  הבנינים . וכן בנפש. הנטוע החכמה כח 

מאסף  על ובניניו הזה התואר יוצא  לא מה על תשאל אך חכמים . בשם  אדם בני כל לתאר

ואע השומר כח אל כשבאה שבנפש  ""החכמה תאר ויהיה בחכמה? נוהג  שאינו "חכםפ

" וכן אותם. יודע  והוא  החכמה חקי שלמד מי  על וחכמתינופל האסיפה חכמת  על " ֵֻ

המעשה אלא עיקר המדרש שלא  לפי  הטעם, א)והשמירה. החכמה (אבות, ציור והמׁשל .ְְֵֶ

שאמר וכדרך החכמה, באסיפת טוב אין  זה וזולת בחכמה. הכל שיעשה ח)בנפש  ח, (ירמיה 

אנחנו?" חכמים תאמרו למעלהאיכה ובארנוהו וגו' י " חלון י' הלשוןב)"(חדר מחוקק לכן .

החכמה. בעלי  על לא  החכמה. כפי  הנוהגים  על בניניו וכל התאר הנחת שיהיה גזר ית ',

" לתאר דומה כיצדיק והוא הצדק. פועלי  על אלא הצדק, יודעי על הונחו שלא ובניניו "

" תאר כן כמו ובמעשיו. בדרכיו ירשיע אם  הצדק, מעשה בדעת  טוב וכבר חכםאין  ובניניו. "

הראשון  בבית  זה על ב')רמזנו חלון א' זכר (חדר שבהם  הכתובים כל זה בבית הבאנו גם  .

נכוחים דברינו כי  לך יתבאר ומהם  כן , הנוהגים על היטיב כולם  ובארנום ובניניו, התואר

זה. על נאמן ומופת  עד ופסוק פסוק כל כי  ֵוישרים .

‰ˆÈÏÓÂ.החכמה ומלמוד החכמה מבעלי  כשידברו הקודש, ברוח  למדברים  יש  אחרת 

אלף, או קנה, שמע , למד, בנין  להם יסמכו אבל הבנין. ולא התאר לא  עמהן  יזכירו לא כי

כמו ההנהגה. על ולא מרב החכמה אסיפת על מורים ג )שהן  ל, חכמה "(משלי למדתי  ."ולא 
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" אמר חכמתילא  היה "ולא  שלמה כי יתכן , לא וזה בחכמה. נהג  שלא הודאתו היה אז כי  ,

שנאמר בחכמה, מאד יא)"(מל נוהג  ה, האדם"א מכל "ויחכם אמר אבל למעלה. ומבואר לא "

חכמתי דרכילמדתי  בלבי והצטיירו עלי , שנחה אלהים  ברוח אלא  אדם  בני שאר כמו מרב "

החכמה  וידעתי  התורה בחכמת ובינותי  ממרום, בינה רוח אלי ונלוה פתאום. החכמה

בה. יד)והנהגתו כד, לנפשך "(משלי חכמה ""דעה אמר לא לנפשך . חכמה מלת"חכם כי  . ְֲֵַ

הראשונותחכם" המושכלות כמו חזק שיהיה הפנימי הציור מן מדבר והכתוב ההנהגה, על "

למעלה כמבואר הדעת  בטבע י שהן חלון ט' וכןג )"(חדר ה ). ד, חכמה "(משלי אמר "קנה לא  . ְֵ

חכמה " והכ חכם  ההנהגה. על מורה הוא כי יקנה " בנפש  הנטועה החכמה שבכח  דּבר תוב ֲִֶַ

בארנו זה וגם  רעות. ותחבולות אולת  דברי לא החכמה, למודי  ד')ויאסוף חלון וכן(שם .

לג ) לג, חכמה "(איוב ואאלפך ""החרׁש אמר לא  ואחכימך . שילמדהו החרׁש מורה היה אז כי " ֲֲֵֵַַ

ב  השם  הנהגת  על דברו הם  כי דרושם . מענין  זה ואין בחכמה, עולמו "להתנהג את  ה

הראשון  בבית  כמבואר לאדם, הנהגה לשון  יפול לא בזה כיוצא  שעל חלון בחכמה, ב' (חדר

"א)"י  אמר אבל וכן"ואאלפך . זה. בענין וידיעות חכמה למודי שילמדהו כ), יט, שמע"(משלי

באחריתך  תחכם למען  מוסר, וקבל למעלה"עצה כמבואר החכמה היא  העצה והנה (חדר .

ג ') חלון באחריתו.ד' יחכם ואז חכמים, מפי ויקבלם שישמעם צוה ועליהן  המוסר. וכן

שדרשנו  מה לכל אב בנין הזה שהפסוק אמרנו וכבר החכמה. בדרכי  נוהג יהיה כלומר

ראב  דברי ישרו לא  ולכן  הזה. השרש  הנחת על זצ"וחקרנו בפסוק"ע שאמר יט)ל ב, (קהלת 

ושחכמתי" ""שעמלתי  כי  בחכמה . שעמלתי פירוש העומדים . מהפעלים עחכמתי  גלה "" כ.

[רמב  משה רבינו וכדעת  הפנימי , ההתחכמות על חכמתי מלת כי  ז "דעתו מן"ם ] וזולתו ל,

הראשון  בבית דבריהם  שהבאנו א')המפרשים  הנני(חדר דבריהם, על שהשיבונו מה ומלבד .

" אומר והכתוב כן, לפרש חשב איך הזה החכם על ""ושחכמתיתמה כי  והאמת "חכמתי.

" ומלת  החכמה. כפי מפעלותיו על והנחתו חביריו, ככל היוצאים על שעמלתימהפעלים  "

והנטיעות . הבנינים במעשה הצריכים והמסעות  והסבל המשאות כמו המלאכות , עמל

" מלאכתשחכמתיומלת חכמת כפי נערכות  שהיו והגנות  הבנינים  תכונות  מעשה על "

למעלה שבארנו וכמו והלמודיות, ה ')מעשה חלון ו ' בקצרה.(חדר לבאר שרצינו מה זהו .

" שרשי על בדברינו ברחבה יתבאר עוד כי היטב, וחקרהו הזה הכלל יכח,והבן שכל, בין, ְֵָ

בעז אמן בהם  וכיוצא זעיר"" לי  כתר ב)ה. לו , נוספים(איוב בדברים להאריך בחרתי לא  כי .

הקורא : לב המבלבלים 

ג  חלון

ÏÏÎ‰.È�˘‰" שרש  הנחת יתכן  כיחכםלא לדעתו, נקל הדבר וטעם נפעל. בבנין "

ברצונו, איננו מזולתו נפעל וכל והאונס, ההכרח  על יורה נפעל בנין שהוראת בעבור

" נשמר כמו נרצח  כל "נפקד שיתבאר וכמו ההכרח. על יורו מקומותיהן כפי  שכולם  .

בעז  בשרשו מהם  כרחו."אחד בעל נפקד הוא  מזולתו הנפקד כי  הרבה. הכרח  מיני ויש  ה.

החכמה, כפי  ההנהגה על נבנים החכמה בניני שכל אמרנו וכבר והנשמר. הנרצח וכן
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ללכת ובוחר כולם והפוכי -הכחות הכחות בעל הוא  כי  האדם . לבחירת  מסורה וההנהגה

הראשון בבית כמבואר שירצה, מהן דרך ד')באיזו וחדר ג ' מחוצה (חדר מכריח לו ואין  .

באמרו התורה שהעידה כמו רע , טוב לעשות שיכריחנו יט)לו ל, בחיים"(דברים  ,"ובחרת

" יאמר איך כי  נפעל. בבנין  זה שורש שיבנה אפשר אי  ולכן  למעלה. ?"נחכמתיכמבואר

" בחכמה שהוראתו ללכת  ברצוני  שלא בבנין"הוכרחתי להבנות יתכן  לא וכן  שקר. וזה .

בחכמה. לצייר ממחשבותיו כמוכרח  שיהא עד בלבו החכמה ציורי התגברות  בעבור נפעל

" בשרש  שיתבאר החכמה ביןוכדרך שציורי הכ' בכלל אמרנו שהרי בניניו. ודקדוקי "

על  ברצונו שיתגבר והלואי  בּסכלות. לצייר הלב מחשבות  ובטבע הלב, מיצר הפוכים 

יהיה  לא  ואז לבו, אל החכמה ובאה אלוהי  לעזר שזכה להיות שיוכל תאמר אם  גם לבו!

הכ  הכלל וכדברי רע . מצייר כל "לבו כי  בהכרח החכמה פי  על מעשיו אין  מקום  מכל ז.

להיות ויוכל הלב. במחשבת שהן  התבונות בעניני  כן  ואין ברצון. עושה מעשה עושה

" בספר שיתבאר וכמו מחשבותיו. הרגל מרוב גניםכמוכרח גם"מעין תאמר ואם .

בסביאה  בעריות פרוץ [היה] שאם והוא בהכרח, שתהיה אפשר החכמה כפי  [ש ]ההנהגה

המזג  כי החכמה, לדרך שהביאוהו ויסורים מכאובות  משלחת עליו ובאו ובזוללות

שבארנו  וכדרך המכאובות, מן ונרפה הוחלש הזוללת ומטעם העריות מחמדת המתפעל

ז')למעלה חלון י' אבותיו (חדר ממורא  ירא  שהוא או בחכמה, ללכת  מוכרח ואז .

בדרך  זה אין בחכמה, נוהג להיות  מוכרח  והוא החכמה, דרכי על בעברו שיענישוהו

" ושרשי מוסר. בדרך אלא  יב מוסר חכמה כמו" ההכרח . בעבור בנפעל באמת  (ויקרא נו

כג ) לי"כו , תוסרּו לא  באלה יח)."ואם לא, ואוסר "(ירמיה בלבו,"יסרתני  התיסר לא  ואם  . ְִִֵָָָ

על  יפול ולא בחכמה. הולך איננו עליה, עובר ובסתר לפנים, אלא בחכמה נוהג  ָואינו

" תאר "חכםזה וכן  מבניניו. אחד ולא  המוסר " אםבעל כי בחכמה, ללכת מוכרח איננו "

לבחור  הראשון, לדרכם  ושבו שנוסרו אדם מבני וכמה לאיתנה. הבחירה ׁשב מחליו ָיקום 

המוסר  שקבל ואחרי כשנוסר כן ואם כהנים . תורת  בתוכחות וכנזכר וברשע. בּסכלות 

לא  גם נפעל. בבנין זה שרש  הנחת  אפשר אי ולכן  ברצון . מנהגיו הנה בחכמה, נוהג

הקדש . כתבי  בכל בו כתוב תמצאהו

Ú„Â.ההכרח על מורים שהן  להן  אחד דרך שלשתן  הפעל, ובנין ּפּועל ובנין נפעל בנין ְַָָכי 

השלישי מן  וההפעל השני. מן  והּפּועל הראשון. מן יוצא  שהנפעל רק ביניהן  הבדל ְַָָואין

בּפּועל  יונח  לא כן נפעל, בבנין זה שורש  יונח  שלא כמו ולכן וכיוצא . והחמישי  ָהרביעי

אחר  וענין מקומות . בשתי  זולתי  בהן  כתוב שהוא הקדש בכתבי נמצא  לא גם  ְַָובהפעל.

בעז  לפנינו ויתבאר ה:"להם .

ד  חלון

¯·Îהראשון בבית א')התבאר חלון ג ' שיאספו (חדר האדם זולתי  חיים לבעל אפשר שאי

אע חכמה. עניני  נפשם והחכמה,"אל החכמה לכח אמצעיים שהן החושים  בגולמם  שיש  פ
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אלוהי ענין הוא הזה הכח  כי החכמה. כח בהם  שאין  לפי לשמוע, ואזנים לראות  עינים והם

זולתי הצורות , השומר כח בהם אין השמש. מתחת  שנבראו בנפשות וצלמו כדמותו שאין 

מה  כל כן על הטבע. בחכמת שהתבאר כמו מהנזק, שישתמרו [כדי ] בטבע  מעטות  צורות 

שם  בארנו גם  האלו. הענינים יקבלו לא כי  להבל, תיגע להם, ותגיד ב')ש ּתראם חלון (שם , ְֵַ

ונפש האדם נפש  בין הבדלנו וכן  החיים . בעלי שאר מנפשות  חסרים החכמה נושאי שאף

ואמרנו עצמיים  הבדלים  נפש(שם)הבהמה כך ואין החכמות , כל כוללת  האדם  נפש כי

ג ')הבהמה חלון הבהמה(שם  נפש כן ואין  והפוכי -הכחות הכחות בעלת האדם נפש (שם.

ד') החייםחלון בעלי  נפש וכחות  בחכמה. זולתי בטבע  מוגבלות אינן האדם נפש  כחות .

הטבע בחקֹות הולך ענינם כל אבל ובחירה. ממשלה בהם  אין כן  ובעבור בטבע, ֻמוגבלות

ב  בראשית יוצר בם  מוכרח "שהטביע  שהוא  מה וכל מזה. ההפוך לעשות  תוכלנה ולא ה,

" תאר עליו יפול "חכםלא  לשון  אלא מבניניו. אחד או ההוא,מדע" הענין  קביעות  בעבור "

בארנוהו זה ח')וגם  חלון "(שם תאר המקרא בכל תמצא  לא כן ובעבור ו חכם. או חכמים"" "

דרכיו  על מושל לבד שהוא  לפי  האדם אצל זולתי החיים . הבעלי לאחד מיוחס חכמה לשון 

והששי: החמישי לחלון הצעה הזה החלון  דברי והיה [ב]מעשיו. ובחירי 

ה חלון 

ÌÈÓÚÙ" תאר הראשון חכםנמצא  בבית ּפּועל בבנין  א')" חלון ג' עליהן(חדר רמזנו וכבר ָ

אמ  בספרי  הקורא  שאם  הכלל 439ת"ואמרנו מן  כיוצאים שנראים  כתובים  בשני  ירגיש

" לשון יפול שלא אך חכמה שהנחנו הקורא , יהרוס  אל האדם . זולתי חיים  בעלי שום  על "

במקום עתה אנחנו והנה השני, הבית  מן האחרון בחדר ויתבארו עמוקות שמליצותיהן ידע 

אמר  האחד ּפּועל. בבנין  בנויין והן  כתובים , השני  אלו פה יתבארו כי  עליו. הורנו ָאשר

כד)שלמה ל, מח ּכמים"(משלי חכמים  והמה ארץ קטני  הם סותר "ארבעה הוא  הפשט  ולפי . ְִָֻ

" תאר יונח שלא  שיסדנו הכלל הוא חכםאת כי עוד התימה אך הנפעלים. בבנינים  ובניניו "

ושממית . ארבה שפן נמלה והחיה. העוף ושקץ העוף ושרץ רמש  חיים הבעלי  על פה מונח 

" תאר יונח  שלא  שיסדנו הכלל גם סותר לכןחכםוזה האדם . על זולתי החיים  בעלי  על "

" מלת  הוסיף לחנם לא  כי  ""מחוכמיםתדע  יאמר חכמתם , להגדיל כן אמר אם כי  והמה .

מאד  כמו"חכמים ג )"(שמו. יג , מאד "ב חכם איש  ""ויונדב או גדולים. חכמים  אם"והמה גם .

" במקוםמחוכמיםלשון  גם זה תאר נכתב לא מדוע  הפלא  בחכמה, הפלגתם על מורה "

בלי האדם כי  האדם ? אצל "אחר מלת  כי האמת אבל מהם. חכם  ולמד חכמיםספק בא "

" תאר "מח ּכמיםעל לתאר דומה תאר, שאינו עליהם  הנאמר האדםחכמים" על הנאמר " ִָֻ

ובּפּועל  בנפעל יבנה לא חכמה שלשון שידענו בהיות  כי  האזן. להסברת  משל בדרך ָאלא

שהם להורות בא עליהן  הנכתב חכמים תאר כי  לנו יוצא  ההכרח, על המורות והפעל

ינהג  ואם  בחכמה. ההנהגה על יורה שהתאר הכלל כדרך חכמה, בדרך זה בדבר נוהגים 

תהלים439. משלי  איוב ר "ת
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" יתואר כן  זה "חכםהאדם במנהג בוחרים אינם  כי בחכמה עושים  אינם  הם אבל .

" הם אבל כן. לעשות  נכון  כי שמשיגים  בעבור מוכרחים"מחוכמיםבבחירתם , כלומר ,

ב  השם  כי  ככה. שם"להתנהג שאין  לפי  בהן . ינהג  ובהכרח  הללו המדות  בם הטביע  ה

והיא  העצלה. מדות  בה ואין זריזה, הנמלה בם. המוטבעות מאלה ההפוכות  המדות 

הארבה  הבטחון. מדת  בו ואין  הפחד, מדת  בו ויש  בסלעים מתחבא  השפן להזדרז. מוכרחת

ואין מלך, בהיכל תלך השממית  והקטטה. הפרוד מדת  בו ואין  והשלום , החברה מדת בו יש 

ה  ממדות הן הדברים אלו שכל ולפי הבושה. מדת דבר "חכמה "בה מהן אחת  בכל יש כי ,

" אמר האדם . אצל [כשהוא] חכמיםוהפך-הדבר, ""והמה והוסיף שהוא מחוכמים, ללמדנו "

בחכמה, דרכם אדם לבני  ללמד הדברים, נאמרו למשל אבל הוא . מחכמתם ולא  בהכרח 

הארב  ובפירוש שיתבאר. ז "וכמו ""ע  ראיתי כןל לעשות החכימם השם  ע"מחוכמים. כ.".

ב  השם  בם שהטביע הטבע  כפי מוכרחים שהם אמת:"כלומר  וכן כן. לעשות ה

ו חלון 

˙ÙÂÓ שייחס ממה שלמה מדברי תראה בחכמה, אינו האלו הבריות  שמעשה נאמן 

אמר מ ׁשליו. סוד מקצת על נעמוד זה ועם  מהן, אחד כח)לכל ל, לא "(משלי עם הנמלים  ְָָ

לחמם בקיץ ויכינו דרכי"עז, לראות ללכת  העצל את שצוה מספרו אחר במקום וראינו .

ואמר ו-ח)הנמלה. ו , שוטר "(שם קצין לה אין  אשר וחכם. דרכיה ראה עצל, נמלה אל ֲַָלך

מאכלה  בקציר אגרה לחמה בקיץ תכין מן"ומושל. הזריזות דרך ילמד העצל כי  מבואר .

בארנו  וכבר ג ')הנמלה. חלון ה ' והיא (חדר חייה. ימי כל ומחצה גרעין מאכלה שהנמלה

שכתוב  כמו ירקבו, שלא ובשמירתן  באסיפתן  מאד וטורחת  ח ֹורּה, אל רבים  גרעינין ָאוספת

כל  לה יועילו מה כי בערכה. הוא גדולה ּסכלות  אלא חכמה זה ואין  הטבע . חכמי  בספרי 

שנים , אלף על למחיה רבים  אוצרות  ולכנוס לאסוף האדם  כן  ינהג  ואם הזה? המאסף

" עיןיתואר כדרך"רע  כב). כח, עין"(משלי רע  איש  להון  אמר"נבהל וקהלת  כו). ב, (קהלת

ולכנוס " לאסוף ענין נתן האדם"ולחוטא  יחיה בגבורות  אם  כי גדול. ּסכלות הוא זה ומלבד .

" שלמה אמר זה שעל לחשוב וחלילה חילו. לאחרים ועזב שנה, וחכםשמנים  דרכיה ."ראה ֲַָ

ב  הבורא  כי ככה, להתנהג מוכרחת היא  אבל בחכמה. עושה אינה הנמלה באמת  ה "אבל

ולילה, יומם  ּומ ּכנּוס  מאס ֹוף תשקוט ולא  תנוח  שלא הגדולה הזריזות  מדת  בה ֱִֵֵהטביע

" אמר זה ועל שאספה. מה היטב שהטביע"מחוכמיםולשמור מה כל ואולם בהכרח . כלומר .

ב  וללא "היוצר לה לרע היא  הנמלה שמדת ואחר יצוריו. ולתועלת  בחכמה היא ביצורים ה

ולכנוס  לאסוף ממה שילמדו לא  בחכמה. דרכה אדם לבני  ללמד אלא  זה אין יועיל,

כן שינהגו ממה ילמדו אך להם. שצריך ממה יותר השמש תחת שהן  והסגולות  התבואות

מעיניהם .440בחכמה, ילוזו שלא  בלב ולשמרם הרבים, החכמה חקי לאסוף תמיד ֵֻויטרחו

" אמר זה ועל עולם. לחיי שהן  רבים  דברים  לאסוף וצריך לעד, עומדת האדם  נשמת  ְֵראה כי 

החכמה 440. בלימוד
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וחכם כן"דרכיה וע ׂשה לעולם, תחיה כאילו לאסוף טורחת שהיא  מנהגה ראה כלומר . ֲֲֵַַָ

כדרך ולילה. יומם  החכמה בתי דלתות  על לשקוד בזריזות  [ת ]נהג  וחכם. ג ,בחכמה, (משלי ֲַָ

מבעליו "כז) טוב תמנע  וכן"אל לעצל. תוכחה הוא שגם  כח), ג , לך "(משלי לרעך תאמר אל

למעלהושוב  כמבואר ט " חלון י' יהיה ו)"(חדר ובאחרית, בנפש. תרדמה תפיל העצלה כי .

בעיניו " הראשון "חכם בבית ומבואר י . חלון ו' :ד)"(חדר

ÈÏ˘Ó)(כו ביתם"ל, בסלע  וישימו עצום , לא  עם המשורר "השפנים  בדברי כתוב וכן .

יח) קד, לשפנים"(תהלים  מחסה ּסכלות .."סלעים הוא  ובערכו בחכמה, כן עושה השפן  ואין 

ובח ֹורי צאלים תחת ישכן אם  ודי  לו? משכן  בסלע לחקוק לו ומה עצום, ולא קטן הוא ֱִֵֶכי

ב  השם  אמנם החזק."עפר. בסלע זולתי  ובית, מחסה בשום יבטח שלא זו מדה בו הטביע  ה

ב  שהוא  ולפי כן. לעשות  בטבעו מוכרח השפן יצוריו,"והנה לתועלת  מעשיו כל עשה ה

שבנמלה  הזריזות  למדת במדתו דומה שהוא  ידענו לשפן, מועיל זה שאין  רואין  ואנו

אדם לבני  ללמד הפחד מדת בשפן נטע  וכן  בחכמה. דרכה אדם לבני  ללמד בה הנטועה

ולא  וכבוד בגדולה ולא בעושר ולא בהון לא  יבטחו שלא מזה? ילמדו ומה בחכמה. דרכה

כדרך ה' שם והוא חזק-מכל שהוא  מה להם  מחסה יבקשו אבל ובאומץ. יח,בגבורה (משלי

ונשגב "י) צדיק ירוץ בו יי', שם עוז ה'"מגדל מיראת הסרים לכסילים  תוכחה הוא וזו .

שאמר כמו חילם . על ובוטחים  טז)וחכמה, יד, מתעבר "(משלי וכסיל מרע , וסר ירא  ֵָחכם 

למעלה"ובוטח  כמבואר וגדולתו, גבורתו על וישען כסלו זהב ישים הכסיל כי  חלון . ד' (חדר

וכדרךג ') ז). מט, חילם"(תהלים על שאינו הבוטחים  דרכו וראה השפן  אל לך כאומר: וגו'. "

רגע כל המוכן האדם אתה תעשה מה החזקים . הסלעים זולתי  לו די  מחסה ואין בוטח

בחכמה. השפן כמנהג  נוהג היה חכם. ולכן השמש ? תחת תבטח מה על ולתמורות, ֲֵֶָלפגעים 

דוד  לסלע . הזה העליון  החסיון  הנביאים  שהמשילו מצינו וכן  כנפיו. בצל וחסה ה' את  ֲֵַירא

ג )אמר יח, ומצודתי"(תהלים סלעי תחת"יי' שבמחסיות  החזק שהוא  הסלע כמו כלומר .

ב  השם  כן שאמר"השמש , כמו ליראיו. ומחסה מגן  כביכול בו "(שם)ה אחסה צורי  ."אלי , ֵ

ע ישעיה אמר החכם"וכן  מנהגי כשהזכיר טו -טז)ה לג , מישרים"(ישעיה ודובר צדקות  הולך

משגבו  סלעים מצדות ישכון  מרומים הוא  ומצדות"וגו' ה', בשם  חוסה זה איש  כלומר .

כדרך הסלעים , מחסה יועילוהו לא בה' חוסה שאינו ומי משגּבֹו. חזקים א,סלעים (עובדיה  ְִַ

ארץ?'"ג ) יורידני  'מי בלבו אומר שבתו, מרום סלע  בחגוי ואמרשוכני  אורידך,"(שם)" משם  ִ

יי' למעלה"נאם  ומבואר  י . ג ')"(חדר חלון .ב

ÈÏ˘Ó)(כז כולו "ל, חוצץ ויצא לארבה, אין באסיפה "מלך לצאת  הארבה מנהג  פירוש, .

ואין האוספם. ונגיד מצוה מלך להם  ואין אחיו. מעל איש  יפרדו לא  ילכו, אחד ובדרך אחת

יותר  והיה אחת. בפעם בלכד כולם  שילכדו אפשר כן  ידי על כי  בחכמה. כן  עושה ֶֶהארבה

לפלטה. הנשאר המחנה יהיה מקצתן, ילכדו אם כי ומפורדים, מפוזרים  ילכו אם להם  טוב

ב  היוצר בו שהטביע  בטבע כן  לעשות  מוכרח הוא  הארבה "ואולם  לתועלת שאינו ולפי  ה.

הנפשיות הכחות  מחשבות יפרדו שלא והוא  בחכמה, דרכם אדם לבני  ללמד שהוא ידענו
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יכעס, וזה יתגאה, וזה יתאוה, זה תועה. לעברו איש כל יהיה אז כי  אחיו מעל איש והדעות 

הכחות בין עצת-שלום  יהיה אבל ותחבולות . אולת  יאסוף וזה בערמה, ישכיל זה יקנא. וזה

ללכת המושל רוח  שם  יהיה אשר המקום  אל אחד. ובדרך אחד כאיש כולם  וינהגו הנפשיות 

כדרך וחכמה. ה' ביראת  זולתי  אפשר אי  וזה בלכתן, יסורו לא  כולם. ג )"(שמוילכו כג , ב

אלהים" יראת מושל צדיק באדם כל "מושל על ממלכת גברת  החכם בלב החכמה כי .

החכמה. למשמעת כולם ויסורו והמעשים , המדות 

ÔÈ�Ú‰Âובנפש החכמה לתשמישי בנפש נטועות  הכחות  שכל החמישי , וכלל מאד נפלא 

ע דוד המלך קרא זה ומטעם  אחד. ענין  ואל אחד דרך אל כולם  יתאחדו נשמתו "החכם  ה

" כמו"יחידה בתאר כא). כב, יחידתי"(תהלים כלב וכדרך"מיד יא). פו, ליראה "(תהלים  לבבי  ֵַיחד

שמך  ""את  בספר ובארנוהו עולם. ל "יסוד תוכחה וזה בעיניהם". ולנבוניםחכמים וללצים  "

וכח  כח כל מחשבות. ובפרוד פנימית במלחמה תמיד והם  בחכמה. יאמינו לא כי  פניהם , נגד

שאין או לו, אפשר ואי להתנהג  לאדם ראוי כן כי אומרים  והם  ילך, אחר בדרך ֵשבנפשם 

ב  השם  כי שקר, וזה אחד. בדרך להוליכם הנפשיות  הכחות ליסר הלב "טוב, כח בנפש  נטע ה

ז  ועל החכמה. משמעת  אל שיסורו הכחות  כל להכריח  ויוכל בנפש  המלך והוא ה והממשלה,

להם ואין  מספר, בלי שהן  הארבה אל ל והפזור! הפרוד האוהב האיש אתה למשל, ֵאמר

שם יפנה אשר המקום אל אחת  באגודה חוצץ יוצאים  והם  האסיפה. אל אותם חכריח  מלך

הבן: בחכמה. כן ּונהג חכם כחותיך, על מלך שאתה ואתה כולם. יפנו ְֲַָהראש,

ÈÏ˘Ó)(כח מלך "ל, בהיכלי  והיא  תתפש, בידים מרמש"ׂשממית  שהיא העכביש  והוא  . ְִָ

השממית ואין  שבאדם . הנכבד שהוא  מלך בהיכלי באה והיא  בידים , תארוג והיא  האדמה

בבית בשבתה לה טוב ויותר וימיתוה. יסירוה המלך חדרי  המנקים כי בחכמה. כן עושה

אדם לבני ללמד בטבעה כן לעשות מוכרחת היא  ואולם  זה. על יקפיד לא  הוא  כי הכפרי,

" יאמרו ואל להׁשחת . עד מעלתם יקטינו שאל בחכמה. איןדרכה הבהמה, מן האדם ."מ ֹותר ְֵֶ

עליונה  בחכמה אלהים למלאכי להדמ ֹות  צבאות? ה' המלך היכל אל יבוא כי  האדם  ְִָומה

אל  לך וכאומר: רוגז? ושבע  ימים קצר סרוחה, מטפה ובא  אשה ילוד והוא  אלהים. ובדעת 

וזה  מלך. בהיכלי  יושבת והיא שפלים היותר הבריות מן האדמה, מרמש  שהיא  השממית

ה', המלך היכל אל יבא ובדעת, בחכמה הטובים  ידיו ופעל מעשיו ידי  שעל לאדם  משל

כדרך ה'. בסוד ויעמוד אלהים , רוח  עליו לב)ותנוח ג , סודו "(משלי ישרים  תוכחה "ואת  וזה .

רק  לאדם  אין  ואומרים ומוסר. חכמה בוזי הם  כי הדעת  מׁשּוחתי  והאוילים הפתאים ְֵָלכת

בעיניהם הם חכמים  ודברי  והחיות. הבהמות  כמעשה תאותיו ולעשות ולשתות  לאכול

כדרך גאוה. ו)דברי כד, חכמות"(משלי לאויל למעלה"ראמות ומבואר י , חלון ט' ג )"(חדר

רבים . וטעמים  ומליצה משל שלמה בדברי יש כי  לקח . ויוסף חכם  וישמע יבין. והמשכיל

" הם אבל בחכמה. עושים הללו הקטנים ארבעה שאין למדת שכונת"מחוכמיםוהנה ולפי .ַַָ

" קראם ה' ויראת החכמה דרכי אדם לבני ללמד ממעשיהם"חכמיםשלמה כי  להורות  .

היראה. ושרשי גדולה חכמה האדם  ילמד שעושים 
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ÚÓ˘Â הר אל עליו לעלות הסולם הנה הללו. במליצות  הנסתר גדולה חכמה דבר עוד

ומפי סופרים מפי  חכמה למודי לאסוף יטרח תחלה במעלות . עליו האדם  שיעלה צריך ה'

תורתם ישכח  שלא  השומר, בכח דבריהם לשמור בלבו פנוי מקום ולעשות  ספרים.

אח  והוא "וחכמתם. המעשה. והוא וחכמה, צדק במעגלי ולהדריכה נפשו להרגיל יתאמץ כ

הסכנות ומדמה רע , ענין מעשה בכל שמצייר הלב יצר בעבור יותר האדם  על קשה

יורׁש וכיוצא , י ּכח ׁש ולא  יעשוק ולא  ויכנוס יאסוף לא שאם החכמה. ממעשה ְִֵֵַָהמסתבבות 

וכל  בעיניהם. י ׂשנא  והלצים , הכסילים  חברת יעזוב ואם יחלה. תאותיו, יכבוש  ואם ְֱִִֵֵֶֶָָויעני .

שישגיח  ה' בשם ויבטח  מחקֹותיו יסור ולא  ה'. ביראת  מאד להתאמץ צריך ולכן בזה. ֻכיוצא 

הנביא אמר זה ועל רע . מכל לשומרו ז)עליו יז , והיה "(ירמיה  ביי ' יבטח  אשר הגבר ברוך

מבטחו  אח "יי ' טבע". כמו בלבו החכמה דרך שתהיה הוא עליונה יותר למדרגה יעלה כ

כל  על צדיק מושל יהיה ואז למעלה. שבארנו וכדרך משמעתה אל כחותיו כל ויסורו שני,

כבוד  ינחל שלו את כשעשה זה כל ואחר באמת. החכם  והוא  וציוריו, ונטיותיו מחשבותיו

כדרך ממרומים. האלוהי  העזר אליו ילוה כי אלהים , לה )ורוח  ג , ינחלו "(משלי חכמים  ."כבוד ִֶָ

הכ  הכלל ""וכדברי  ותהיה בחכמה ישמח  ואז אלהיםז. קודשדעת שרי ממספר ויהיה בו. "

עליהם שנאמר ה', בסוד עמדו אשר אלהים  ט)ושרי כט, כבוד "(תהלים  אומר כולו ."ובהיכלו

הנמלה  ענין  תחלה העריך זה כל ונגד הזה. הבית בחדרי האלה הענינים כל בארנו וכבר

השפן , ענין  העריך כן אחר למעלה. כמבואר בחורה, ולשמרה הלחם  לאסוף זריזה שהיא 

וכמבואר  ביתו, בסלע בהיות זולתי דבר, שום  על בוטח  ואינו חזק. בסלע  חוסה שהוא

אח  אשר "למעלה. המקום אל פונים וכולם  אחת , באגודה יוצא שהוא  הארבה ענין העריך כ

אח  למעלה. וכמבואר עליהם , ומושל מלך להם  [ש ]אין  ואם  הראש. ענין"יפנה העריך כ

למעלה. וכמבואר מלך, בהיכלי תעמוד בידיה ארוג  בית  לה עשותה אחרי  שהיא  השממית

האזהרות ארבע  עם מקבילים  שהם  הללו הטובים  המ ׁשלים  תכונת  ּוראה הבן  אדם! בן ְֵֵֵָָָהבן

למעלה ובארנוהו  החכמה, מהלל בפרשה שלמה המלך העשירי)שהזהיר :(בחדר ֲַָ

ז  חלון

ÌÚÙ‰דוד בדברי  נזכר עהשני אביו אמר"המלך ה-ו)ה. נח, חרש"(תהלים  פתן  כמו

מח ּכם חברים  חובר מלחשים  לקול ישמע לא  אשר אזנו. רש"יאטם  פירש  ז ". ""י הנחשל ְָֻ

הלחש את  ישמע שלא בעפר השניה אזן  ואוטם אחת. באזנו חרש  נעשה מזקין  כשהוא

יזיק  שלא  משביעו ע"שהחבר מין". הוא כי הכשפים , במלאכת חכם  חבר החובר והנה כ.

" לשון נופל זה ועל בתורה. כמפורסם  הכשפים כמבואר חכמה ממיני מענינו, למד כשהוא  "

י למעלה החבר.ב)"(חדר לו יוכל שלא דבר במנהגיו עושה הוא  כי ממנו. חכם חרש ופתן  .

ב  השם  אבל חכמה. של ענין  חיים בבעלי אין  כי כן, עושה בחכמתו לא בו "אבל הטביע  ה

בהכרח  כן  נוהג  שהוא  ולפי החבר. לחש לאזנו יגיע שלא  השניה אזנו שיאטם  הזה המנהג 

" אצלו נכתב לכן  שהזכרנו, ארץ קטני  ארבעה ההכרח.מחוכםכדרך על המורה הּפּועל מן "ָ

" תהלים  ספר המתרגם  בדברי שכתוב חּכיםוזהו הּוא רטן  רטני חכם"ּומן הפתן פירוש  . ְְִִֵַָָ
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" מלת  לפרש שרוצה ומי  חבר. החובר מן  שהוא מחוכםיותר להיות יתכן  אולי  לחבר, תאר "

ונופל  בהכרח , ומעשהו הזה, המעשה לעשות יכפוהו בו וכשפוגעים שדים, מעשה עושה

" תאר זה ליסודנו מחוכםעל יזיק לא זה וגם  ובאונס. בהכרח בכשפים  מלאכתו בעבור "

" תאר ""חכםבהנחת כדרך הפתן על ׁשׁשב האמת  אבל מח ּכמים. המתרגם ."חכמים וכדעת  , ְִֶָָֻ

מה  לבאר והשלמנו הקדש . בספרי הכתובות  הנאמנות  המליצות יופי תבין שפרשנו וממה

א ']: חלון ג ' [חדר הראשון  בבית  לבארו שיעדנו

ח  חלון

ÏÏÎ‰.È˘ÈÏ˘‰" שרש הנחת לומר חכםיתכן ותוכל הנוסף. הכבד ובבנין הכבד. בבנין  "

"ח ּכם" ""חּכמ ּת" וכן הגזרות . בכל וכן "החּכים. לימד החּכמ ּת" אם  והטעם , גזרותיו; ושאר " ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

כן . ונהג  למד ובעצתו פיו ועל בחכמה, ינהג  איך מנהגיו לו וקבע חכמה דברי  לחברו אדם 

""אע יאמר כבר ברצונו, כן  ונהג ברצונו שלמד לפלוניפי חּכם ""פלוני  או חּכמ ּת. אתה ְִִֵַָ

""לפלוני פלוני. את ח ּכמּתי  ."אני ְִִַ

Ì‡Âעצות שמעון ביד שמסר ראובן כגון רבים, אמצעיים או אמצעי ידי  על ויעצֹו ְֲִָלמדו

" הנוסף הכבד בבנין יאמר כן. להתנהג  ויעצהו ללוי ׁשילמדם ללויוחקים  הח ּכים ."ראובן ְְְִֵֶֶַ

ללוי" החּכמ ּת ראובן  ""אתה יאמר וראובן  ללוי. הח ּכמּתי  הבניןאני כדרך בזה. כיוצא וכל " ְְְְִֶֶַַָ

המנהגים אין אם  לומר בדעתך תתבלבל ואל והלאה. ולרביעי  לשלישי היוצא  הנוסף

לא  עצמו זה מטעם  כי  הכריחו? לא והוא  זולתו, מעשה עליהן יפול איך מוכרחים , בחכמה

גמור, הכרח על תמיד מורה הנפעל כי דומות. הוראות שתי אין כי  הנפעלים. בבנינים  יונח 

הסבה, על אלא ההכרח . על מורים  אינן והנוסף הכבד אבל החכמה. במנהגי יתכן לא  וזה

ללוי . חּכם ראובן  נאמר זה ועל בה. ונהג  חכמה לוי  שלמד הסבה היה מי  מודיעים  ִֵורק

" וכן בה. להתנהג בעצתו והרגילו חכמים  לימדו לאומר החּכיםכלומר ממש  דומה והוא " ְִֶ

ושהיה  לאכול. שמעון  מחשבת שהכריח  הכוונה שאין  מלחמ ֹו. שמעון  את האכיל ְֱִִֶַראובן 

מלחמֹו. לשמעון  נתן לבו בטוב שראובן  הכונה אבל לאכול. כרחו בעל מוכרח  ְִַשמעון 

בחכמה. וכן  הלחם. את  שמעון  שאכל סבה ראובן  היה והנה ברצונו. הלחם  את  אכל ושמעון 

פלוני נאמר בחכמה, ושהלכנו לחכמתינו, סבה היה האיש זה כי  להודיע  כשנחפוץ ולכן

" נאמר ולא  ח ּכמני . או מפלוניהחכימני  בה נחכמתי  והלכנו החכמה שקבלנו מורה כי  " ְִִַ

התלמוד, בלשון ותמצא  שקר. וזה ברצון , שלא ו)בהכרח "(אבות , אתתלמיד המחכים

בהן ."רבותיו  וינהג  בחכמה. חדשים  ענינים על רבו שיעמוד סבה הוא  שבפלפולו כלומר .

" יאמרו מתלמידו ולא  הנחכם  הלשון"רב יסודות  ידעו הם  כי  נכונה.441. מליצה זה ושאין 

שבארנום , דרך על והנוסף הכבד בבנין החכמה בניני שהונחו הקדש בכתבי  תמצא  וכן

הסמוכים . בחלונות ויתבארו

תרומות 441. מסכת תחילת המשנה, פירוש  רמב"ם ,
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ט  חלון

ÌÈÏ‰˙)(כב יח ּכם"קה, וזקניו בנפשו ׂשריו לא "לאסור וחכמיה מצרים זקני  פירוש , . ְֵַָ

אוילים היו כי  ובמישרים, בצדק המדינה יושבי  להנהיג ראוי  ואיך החכמה מנהגי ידעו

למעלה כמבואר י ונלוזים , א')"(חדר חלון חקיב קבל הוא  כי ונבון חכם  היה לבדו ויוסף .ֵֻ

שנש מהוריו שקבלה מאביו צדיקיםהחכמה והיו לדור, מדור החכמה חקי אליהן ֵֻתלשלה

שבארנו כמו א')וישרים, חלון ב' לביתו (חדר אדון  פרעה וׂשמהּו למצרים יוסף וכשבא .ְָָ

בחכמת הן ההנהגה, בחכמת  הן  בחכמתו, חקים  מחוקק הוא היה המדינה, בכל ומושל

והזקנים המלך, ובמלאכת במלחמות  העם  ראשי  הם והשרים  מעשה. מלאכת  וכל המלחמה

" אמר האחת ועל הכתות . שתי  על מושל יוסף והיה במנהגים , השופטים  ׂשריו הם  ָלאסור

במאסר."בנפשו  שריהם  אוסר היה ובתפקידם , במלאכתם מצותו על עוברים  היו שאם  ,

" אמר השני ועל כרצונו. ומענישם  אוסרם  שהיה שבמצרים  ההמון שכן יח ּכםוכל ."וזקניו ְֵַ

עשו  ובעצתו פיו ועל ישפטום , ואיך העם את ינהיגו איך הישרים המנהגים דרכי שהודיעם 

שכתוב כמו נה )הזקנים. מא, תעשו "(בראשית לכם יאמר אשר יוסף, אל שהיה "לכו ולפי  .

" הכבד הבנין נזכר כעצתו, ונהגו מצרים זקני שחכמו הראב "יח ּכםהסבה ובפירוש ז ". ל "ע  ְֵַ

כמו 'יח ּכם ' לפניו. כתלמידים שבו פרעה וזקני  יא)" לה, יחכמנו',(איוב השמים  'ומעוף ְֵַ

מהם הנעלמה חכמה עילמדם  שפרשנו "" וממה בסמוך. יתבאר לדוגמא שהביא  ופסוק כ.

[רמב  משה רבינו הרב על אבל הפשט . אל קרובים דבריו כי  זצ"תבין  מאד."ם ] תמה אני ל

" ששם  לראיה זה פסוק הביא להם .חכםכי  הכנה שהזקנה המדות, מעלות קנות  על נופל "

הראשון בבית  א')כמבואר חלון א' למעלה(חדר זה בענין בעדו המלצתי  אנכי כי  ואף (חדר .

ה ') חלון איןח' כי  הזאת. הראיה דרך מבין אינני  המדות, למעלת  הכנה הזקנה אופן  באיזו

המדות . מעלות  ּתקנה לבדה שהזקנה ממנו שילמד עד זקנתם, בעבור שחכמו אומר ְֶַהכתוב

ז  הרב דקדק ""ואולי אומר הכתוב שראש לפי  ""שריו ל אמר יחכם ואצל להורות"וזקניו . .

רחוק: זה וכל המדות. בעיני  לחכמם יכול היה זקנים שהיו בעבור כי 

י חלון 

·ÂÈ‡)(יא יחּכמנּו"לה , השמים ומעוף ארץ, מבהמות  נתנו "מלפנ ּו לא הרשעים אלה כי  . ְְְֵֵַַ

נפש ובין העליונה, האדם  נפש  שבין  וההבדל בצלם; ושנבראו האלהים  לברם כי לבם  על

אע הארץ, מן שהן  והעוף השם"הבהמה כי רואים הם כי לחוש. מושגים ההבדלים שאלו פי

ולזרוע"ב  ולעדור ולחרוש ולנטוע  לבנות הטבעיות  המלאכות כל ללמוד כח  באדם נטע ה

ב  השם נטע  הארץ בהמות והנה ודבר. דבר בכל וכן  ופרחים נטעים מיני כל "כל בטבע ה

שמלומד  הסוס  וכן ולהנהיג. לחרוש  השור כמו האדם . לצורך ידוע  והרגל למוד מהן ִאחת

הלמודים כל כוללים  אינם אבל פרטי . ענין מהם  מין בכל שיש באלה וכיוצא  למלחמה,

ב  השם  נטע וכן האדם. נפש  אותן שכוללת כמו הענינים  בטבע"בכל חכמה של מנהגים ה

בנמלה הזריזות  בחתול, הצניעות כמו ב)הבריות ק , עירובין ודברים(עיין בהכרח זה וכל .

הראשון בבית כמבואר טבעיים  ג ')פרטים  לאסוף (בחדר החכמה כח נטע  האדם בנפש  אבל .
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בכללם . והפוכי-הכחות  הכחות והן  החכמה, נושאי  כל בו ונטע הרבים. החכמה פרטי  כל בו

" אמר זה  ועל בחכמה, מעשיו בכל לנהוג שיוכל הממשלה כח הארץ גם  מבהמות  ."מלפנ ּו ְֵַ

ב  הוא  ב "כלומר הוא  וכן הארץ, בהמות מכל יותר מלומדים שאנו סבה שאנו "ה הסבה ה

חכמת נגד וכאפס  כאין הכל כי חכמה. סימני בהם שנראו השמים  עוף מכל יותר חכמים 

ואמרו הישר, הדרך מן  סרו זאת ובכל באמת . חכמה שהיא  יח)האדם  ג , בהמה "(קהלת  שהם

להם הבוניםהמה האוילים  ומ ּכת  אלוה, שוכחי הם  כי טורפות . וחיות  בהמות מעשה ועשו "ִַ

השם והוא  וחכמתינו, למודינו סבת על שמדבר ולפי בפרשה. שם  כמבואר ותהו, שוא על

""ב  אמר ז יחּכמנּוה, ולקדמונינו הכבד. מבין ב)ל"" ק , "(עירובין שאמרו זה בכתוב למדנו דרׁש ְְְֵַַ

מנמלה  וגזל מחתול למעלהצניעות שבארנוהו ארץ קטני ארבעה וכדרך וכיוצא. ו')" .(חלון

בהכרח  הוא בהם ואם השמים. מעוף חכמה דרכי ומקבלים  הארץ מבהמות לומדים  ואנו

לפי הכבד. הבנין הנחת  יתכן זה לדרך וגם  בחכמה. כן  לעשות מהם  נלמד אנחנו הטבע ,

ב  השם על מוסב בהן"שהפסוק ּולח ּכם  ללמד ובעופות בבהמות  האלו המדות שהטביע  ְֵַה

ב  הוא היה הללו, במדות שינהג  בחכמתו והמקבל האדם . בני לחכמתו "את  הסבה ה

והבן: הטובים. ולמנהגיו

יא  חלון 

ÌÈÏ‰˙)(צח לי"קיט, היא לעולם כי  מצותיך תחכמני אמר"מאויבי תחלה פירוש, (קיט,.

שיחתי"צז) היא  היום כל תורתך, אהבתי תמיד "מה והוגה חכמה אוהב הוא כי  הודיע .

" אמר כן  אחר והתלמוד. האסיפה וזהו מצותיך בחקֹותיה. תחכמני אע"מאויבי  כלומר פי". ֻ

ז  קדמונינו שאמרו ואחיתופל דואג כמו חקֹותיה ויודעי התורה תופסי באויבי ל "שנמצאו ֻ

ב) קו , באויר "(סנהדרין הפורח במגדל ואחיתופל דואג  בעי  בעיי  מאות ואמרו"שלש  (אבות,.

תמיד;ו) בחכמה נוהג  אני כי מכולם , גדול אני  במעשה הנה דוד. של רבו אחיתופל שהיה

נוהג  חכם לב לבי  ונעשה תמיד, בלבי החכמה שנדבקה לפי  והטעם  במעשיהן . נלוזים והם

כדרך כ)בחכמה. יט, באחריתך "(משלי תחכם  שאחכם"למען סבה שמצותיך אמר זה ועל .

ש לפי אויבי, מכל יותר לי"במנהגיהן היא  לבי ,"לעולם  עיני מנגד עוד נסתר דרכם ואין .

הטובים , למנהגיו סבה היו התורה שמצוֹות ולפי קיים. לטבע  החכמה דרך בי  נעשה כי

" שאמרותחכמניאמר כדרך נכבד. ענין  והוא  הכבד. מבנין  ד)" מצוה "(אבות , גוררת ."מצוה

ב  השם מצות לקיים  כשחפץ במנהגיו נעזר עצמו ימצא למנהגי"והאדם  סבה הם  והנה ה

עליו: שיעדנו הכבד בבנין  הנמצאים  לבאר השלמנו והנה והבן. הטובים, האדם

ÌÚÙÂ.הנוסף הכבד בבנין  כתוב מצאנהו ט)אחד יט, מחכימת"(תהלים נאמנה יי ' עדות 

""פתי תואר כי  דע  לא פתי. כי ליׁשן. דומה והוא  בעצמו הנפתה על הקדש  בלשון  הנאמר "ְֵָ

רחוקים הם  חכמה דברי אליו ידברו ואם  נשגבות . מחשבות  לחשוב מחשבותיו הקיצ ֹו

יוכל  לא נכבדים ברורים  במאמרים  הפתי  מחשבות  החכם  שיעיר תחלה וצריך מדעתו.

וע משנתו יעור ואז ולהרחיקם , ""לסכלם  הפתי אין  כי  חכמה. דברי  לקבל לבו יכין כן ."כסיל י ַ
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בתחלת אמר ולכן  עליונים. ולדברים  לחכמה הלב את המעירות המחשבות נעדר הוא אך

משלי ד)ספר א, ערמה "(משלי לפתאים ""לתת  ומלת  כמו ערמה . המחשבות  יקיצת על "

למעלה ז')שרמזנו חלון ט' "(חדר בספר ויתבאר גנים. "מעין  ושם ברורות . בראיות  הםעדות" "

כמו אדם . כל דעת בשקול הנטוע התורה מן  כט)החלק כא, בבעליו "(שמות שמבורר והועד "

" ומלת  במקומו. יתבאר זה וגם  אדםנאמנה לו. מכל בהכרח  המקובל אמת-הגמור דבר על "

אז  דעתו, בשקול המבוררים  והדברים העדות חלק בתורה כשיקרא  הפתי  והנה השומעו.

ולמוד  בתורה. הכתובה בחכמה גם שילמד סבה לו הנאמנה העדות  ויהיו פתיותו, משנת  ִיעיר

כדרך באחריתו, שיחכם  סבה יהיה כ)החכמה יט, תחכם"(משלי למען  מוסר, וקבל עצה שמע

שאמרו"באחריתך  וכמו למעלה. ומבואר ב), מ, מעשה "(קידושין לידי שמביא  תלמוד ."גדול

" אמר זה ה'ועל "עדות  בתורה הכתובה כינאמנה " הפתי . גם  מחכימת  היא  ולכן מאד. "

כי שלישי, ענין שהוא ולפי  בחכמה. שינהג סבה החכמה וקבלת  החכמה; ללמוד סבה העדות 

והבן: הנוסף. הכבד הבנין הזכיר למעשה; סבה והתלמוד לתלמוד, סבה העדות 

יב  חלון

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ·¯‰" שרש  הנחת יתכן כיחכםלא  מבין . לכל נגלה והטעם  התפעל, בבנין "

נודעת איננה שהחכמה אמרנו וכבר כאחד, ומקבל הפועל על ההתפעל הוראת  בהיות 

לומר  יצדק איך שבנפש , החכמה כח  אל מחוץ להאסף צריכה והיא  מנפשו. לאדם 

"התחכמתי" או ואיננו "אתחכם" מקבל הוא  כי שקר, וזה והמקבל? הפועל שהוא  שענינו .

התורה  מן  חכמה הלומד על ההתפעל תאמר ואם מלבו. המציאה לא כי  החכמה, פועל

לא  מקום מכל לעצמו; הפועל הוא  והיה מרב, מקבל ואינו בעצמו, החכמים ומספרי

" יאמר אבל ההתפעל. זה על יונח  ולא מלבו, חכמה המציאה ""למדתי בשרש  וגם  "למד .

" יאמר אם די כי  זה. מטעם  המקרא בכל ההתפעל תמצא הלומד "למדתילא היותו המורה ,

נכתב  זה, להודיע  ירצה ואם בזה? ומה אחד, הכל מספרים, או מרב למד ואם  והמתלמד.

" פלוניאצלו מספר "למדתי  או פלוני" סופרים"מאיש  מפי חכמה שקבל מי על תניחהו ואם .

ברוח  והוא [בנין]וספרים, ואז מחכמה, חכמה דבר ומוציא תלמודו, על מוסיף לבו ב

לשוןהתפעל " עליו עוד יפול ולא  החכמה סוג תחת  זה אין לעצמו, מלבו המציא כי  "

אעחכמה " שיתבאר "" כמו וההבנה. ההשכלה סוג  תחת  הוא  אלא  דבר-חכמה, שהמציא  פ

" גניםבספר בעז מעין  """ ויאמר זה ה. הבין  החכמה "פלוני  מזמת  על הבנין  תניח  אם זה וכל .

הי בכלל שיסדנו האמת  כפי  אבל התושיה "ותלמודה. על החכמה בניני כל וההנהגה 442ב,

דרך  על לעצמו. בחכמה נוהג שהוא  הכונה אם כי  אופן  בשום ההתפעל יתכן  לא בחכמה,

כדרך והמקבל. הפועל שהוא בתורה, ועסק תפלין שלבש  יב)משל ט, חכמת"(משלי אם

לך  ""חכמת  וכשיאמר בקל. בנוי בהיותו כן מובן והוא בהתפעל? לבנותו צורך מה "חכמתי.

כמו לעצמו. חכמה שפעל כג )נדע ז , אח ּכמה "(קהלת  ."אמרתי  ְֶָָ

מעשה 442. בעניני
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ÈÎ והמקבל הפועל על ההתפעל הונח  שלא  הזה הקדוש  הלשון בדקדוק תדע גדול כלל

בלשון כאחד והמקבל הפועל על ירמזו ואז מקבל. בלי  פועל ענין  באותו בהיות זולתי 

משל דרך על לבדו. בעמדו להיפך יורה הקל כי  טו)התפעל. כ, בני"(שופטים ויתפקדו

""בנימין כתוב היה ואם  הם. כמה לדעת  עצמן את פקדו שהן מורה בנימן, בני  ,"ויּפקדּו ְִַָ

הכתוב, כונת סותר וזה היו. מי בכתוב נזכרו שלא אחרים  אנשים  פקדו שהם  מורה היה

כאחת , והקבלה הפעולה על מורה עצמו הקל שבנין  במקומות אבל בזה. כיוצא  כל וכן

" כמו ההתפעל. בבנין  שהשתמשו תמצא השכיל לא  הבין הנוהג "חכם על נכתבים  כשהם ,

הקל  בבנין בהיותם כי בהתפעל. מקום  בשום נזכרו לא באמת , המבין  ועל באמת  בחכמה

ג  והנוסף הכבד בבנין  בעז "או במקומו שיתבאר וכמו לטעות, אין  שיונח "כ תאמר ואם  ה.

שעל  בחכמה, שינהג  להיפך המצייר הלב יצר טבע שהכריח  ההתאמצות על בהתפעל

כמו הפנימי ההתגברות בעבור ההתפעל, יונח בזה א)כיוצא יז , לפני"(בראשית ."התהלך

אי זה מבלעדי כי  הרעים , ציוריו על התגבר בחכמה הולך שכל ידענו ההתפעל מלבד כי

כמו  בחכמה שתלך לנפשו סייגים  עשותו בעבור ואם  הראשון. בבית  כמבואר אפשר

" בלשון  יונח  אבל החכמה, סוג תחת זה אין והנדרים, בספר "מוסר הצומות  שיתבאר כמו ,

גנים" בעז מעין הנה "" אמת , בדרך התפעל בלשון זה שרש הנחת אפשר שאי  ובעבור ה.

" כשתאמר והכונה להיפך. מורה יהיה בו מתחכםכשתניחהו שהוא פלוני  המלה תורה "ֶ

ומעשיו  בחכמה, נוהג  בעיניו כלומר החכמה. מדרך הפוך בשטות, או וכסל ברשע ֶנוהג

" כדרך והראשון והבל. שטות מעשיו או וכסל, בעיניו רשע בעלי"החכם כדרך והשני  . ֶ

ג  יורה הזאת  ההוראה על כי  כמו"הדמיונות , ההתפעל. ו)כ יג, ואין"(משלי מתעשר יש

רב  והון  מתרושש ""כל, וכן החכמה מתחכם. על מעדיף שהוא או החכמה. נגד ומעשהו "

ויש החכמה, ממדת הנדיבות  משל דרך על והשכל. בינה בארח  לא  ודמיון , שטות בדרך

והמעשרות התרומות נכתבו בתורה כי בחכמה. והקצב והנדיבות . הפזור אל קצב

ז  קדמונינו וקבלו לעניים. ב)ל"והמתנות  סז , יבזבז (כתובות אל הקצוב, מן  יותר שהמבזבז

" אבל חכם , זה אין לעניים ממונו כל והמפזר נכסיו. מחומש  הראשון"מתחכםיותר והנה .

שוטה: והשני  רשע ,

יג  חלון 

È˙˘" לשון הקדש  בכתבי  מצינו על חכמה פעמים  האחד התפעל. בבנין מונח  "

הן: ואלו ובדמיון. בשטות המתחכם על והשני  ובכסל. ברשע  המתחכם

˙ÂÓ˘)(א ירבה "י, פן לו נתחכמה מ ּכת"הבה היו וחרטומיו ויועציו פרעה כי ידוע  .ִַ

בעיניהם"ה  שאמר"חכמים  עד ב), ח, בקולו?"(שם  אשמע אשר יי ' עצומה מי  כפירה ואין "

והכסל. הרשע בתכלית היה ישראל על שיעצו עצתם  והנה וצדק. חכמה בוזי והיו מזאת;

שנאמר כמו ביניהם . תושבים  והיו בארצם גרו הם  כז)כי  מז, בה "(בראשית  והכל "ויאחזו ,

ואח  ושריו. פרעה עבדים"ברצון עם  כמו עמהם  ונהגו בכפם, לא-חמס על עליהם  התנכלו כ
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בשם ּתארּו האלו המתועבים  המנהגים וכל בפרך. אותם  וענו לחצום  לעבודה; להם ֵַנמכרים 

חכמה " של שבהם"מנהגים והשכל הבינה וכח  כן. גזרו הפנימיים רשעתם  שציורי  לפי  ,

הי הכלל וכדברי הרע . חפצם  למלאות משרתים  דמּו"עבדים  ולכן בחכמה ח. מעשיהם  כי ִ

ה  בעיניהם"כדרך צריכה חכמים שאינה החכמה בעלת  שהיא הנפש  טבע  כי  המאמינים "

" הספור לכל התורה הקדימה זה ועל לו להוסר. נתחכמה גזרו "הבה שלדעתם  להורות . ְִֵָ

ב  נכתב ולכן  כמוהו. שאין  וכסל רשע היה ובאמת שגזרו. מה בעבור התפעל "בחכמה " ֶ

כן אחרי הנכתב לכל נפלאה הקדמה כמו והוא החכמה. דרכי  הסותרים  חקים  שחקקו

ולא  מוסר לקחו לא  ובנפלאותיו. בה' מכחישים ושהיו וחכמיו, חרטומיו פרעה לב מחוזק

" היותם בעבור נמשך זה שכל ה'. את פניהםיראו נגד ונבונים בעיניהם נפרע"חכמים  ולכן  .

ב  ה'"השם דרך כן כי  הטבע  מן למעלה הכל נפלאים , נוראים ובמופתים באותות  מהן  ה

למעלה הדברים מקצת  ובארנו הזאת, הכת  י עם  י "(חדר חלון "ד)"ב לספר חכמתובחדושינו

זה.שלמה  בדרוש  נכבדים ענינים  כתבנו שהעתקנו, כליותיך.443" ותעלוזנה עיניך, תראינה

[רמב  משה רבינו על תמה זצ"ואני על "ם ] חכמה לשון  שנופל זה מפסוק ראיה שהביא ל

" בין להבדיל לו והיה הרעה. והתחבולה "נחכמה הערמה ובין בהתפעל.נתחכמה " שהוא "

המתבאר  השני  ועמו לבדו, הוא וּיותר זה. בכתוב זולתי  המקומות בשאר כן  נכתב ִֵַָולא 

כדת נועצו ושריו פרעה כי  חכם . שרש  בניני  כל כדרך המנהגים על ושתיהן הסמוך, בחלון 

ואינני ובשדות. בערים  עבדים ׁשיע ׂשּו והסכימו עמהם. ינהגו ואיך בישראל, לעשות  ֵֶָמה

" ו[מנהגי] רשעים מנהגי  זולתי וערמות . תחבולות  זה בענין בעיניהםמוצא :"חכמים 

יד  חלון 

˙Ï‰˜)(טז תשומם ?ז, למה יותר תתחכם ואל הרבה צדיק תהי  על "אל נאמר זה .

כמו  בזה. כיוצא  כל וכן  הנדיבות מעין  שבארנו כדרך ובדמיון, בשטות  בחכמה המעדיף

וסובא  זולל יהיה ולא לו, במותר עצמו שיקדש לחכם וראוי החכמה. שהיא הקדושה במדת 

רמות מחשבותיו תהיינה כי  לו. המותרים  אפילו והממתקים  המעדנים תמיד אוכל או

הראשון בבית שבארנו וכמו האלו, התענוגים  על ו')ונשגבות חלון י' שאומר (חדר ומי  .

וכל " מכל והיין הבשר מן עצמי המנוולים"אפרוש הקשה והשק הצמר שילבש  אומר או .

" אלא חכם זה אין  אותו, והמצערים  ז "מתחכםהגוף קדמונינו ואמרו א)ל". יא, (תענית 

חוטא " ונאמר"נקרא היין. מן  עצמו שצער הנזיר אצל הכתוב מן כן  ולמדו יא). ו , (במדבר ִֵ

הנפש" על חטא מאשר עליו ודבר."וכפר דבר בכל עצמו שמצער למי  וחומר בקל ודנו .

מהרמב  זה נעלם  ז "ולא  הצדק "ם  במדת שמדקדק מי הצדק. לענין  וכן  בהלכותיו. הביאו כי  ל

ורץ  עודפת , הפרוטה והיתה מעות, מחברו שמקבל כגון  המדה. על ומפריז מדאי יותר

לכל  כי  בדעתו. משתומם והוא  הצדק מדת מגדר יצא  כבר להחזירו, מילין עשרים  אחריו

יז443. פסקא יב פרשה שלמה, 186-192)(עמ חכמת ח' פסקא י פרשה בקצרה גם והזכיר  ,(145 פרשה (עמ' ;
ו פסקא 159)יא, (עמ'
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" אמר הצדק ואצל נאות. וקצב תכונה יש חכמה ולכל הרבה צדק צדיק תהי אמר "אל ולא .

תצטדק " כמו "אל רעהו, נגד ומתנצל עצמו המצדיק על זה בשרש  ההתפעל יתכן  כי  .

טז) מד, נצטדק "(בראשית ומה נדבר ""מה אמר לכן  לעשות . ראוי וכן  הרבה . צדיק תהי "אל

מדאי . יותר כלומר

ÏÚÂ" אמר יותר החכמה תתחכם  אבל "ואל בחכמה, נוהג  שאיננו יורה ההתפעל כי  .

" ומלת  והדעת. החכמה מגדר יצא כי  בדעתו ישתומם  ובאחריתו כמויותר בשטות , (קהלת" ָָ

יב) הזהר "יב, בני  מהמה למעלהויותר ובארנוהו י')" חלון ג' והראב (חדר זצ". ""ע פירוש אםל

היישוב. מדרך תסור והענין , תשומם. להם , והדומים  ותתענה הערב עד הבקר מן התפללת 

אדום בארץ הרומיטי שיעשו מדאי444וכמו יותר להתחכם בקשת  אם  וכן  ע"וישמעאל, כ.".

" אמר לא  יותר ולכן  חכם  תהיה "אל או יותר " תחכם  מאד "אל טובה חכמה שהוא  כל כי ,

אמר השני  ובכתוב יז)מאד. ז, עתך?"(שם בלא תמות למה סכל. תהי  ואל הרבה, תרשע "אל

" אמר הרבה לא  רשע תהי  "אל המתואר כל כי הראשון . בכתוב שנזכר צדיק כמו "רשע"

" אינו ואפילו ומר, ""הרבה רע ומלת  מעט.תרשע. מרשיע  אדם  וכל ברשע מעשים  על "ֶ

" הרבה ולכן תרשע  ""אל אמר לא וכן  הרבה . סכל תהי  ""אל המתואר כל כי  וכמו סכל . רע. "

הראשון  בבית שבארנו ממה י שתבין  חלון ו ' הציוריםמ ג )"(חדר על שהן התוארים  הנחת  ענין 

" אמר לא  הראשון ובכתוב בלב. הרבה המושלים תצדק טובים ."אל הרּבים הצדק מעשה כי .ִַ

" אמר הרבה לכן  צדיק תהי בדקדוקי"אל תמיד להרבות תחשוב אל צדיק בהיותך כלומר .

" אל חכם  בהיותך החכמה, לענין וכן  בזה. ה' חפץ לא  כי שבארנו דרך על "תתחכםהצדק

למעלה: עליו שיעדנו מה השלמנו ובזה מדעתך.

ÏÎzÂמלשונות אחד לשון גם חסרנו לא כי שלמה. מלאכתו והנה הזה הבית  עבודת  «≈∆
נקבצו  כולם דעתנו. קוצר כפי  ובארנוהו הבאנוהו שלא  הקודש בספרי  הכתובים  חכמה של

ובחלונותיו. בחדריו Â�˙ÏÎÈ.באו ÏÎ· Â�¯ˆ˜Â ויתבארו זה. בענין לדבר מלין יש עוד כי 

בעז  השלישי  בבית ""קצתן  בספר וקצתן  גניםה. זה מעין קרובים האלו הספרים  דברי  כי  "

ואשר  תורתו, מאוהבי חלקי  ׂשם  אשר ית ' הגדול לשמו הודאה נותן  והנני בעניניהן. זה ָאל

להוציא  יחנני  ברחמיו הוא הזה. השני הבית  דברי גם להשלים  חסדיו וברוב ברחמיו חנני 

השלישי. הבית  דברי  גם  יז)לאור צ, ידינו "(תהלים ומעשה עלינו אלהינו אדני נועם  ויהי 

כוננהו  ידינו ומעשה עלינו מח)."כוננה קו, ועד "(תהלים  העולם מן  ישראל אלהי  ה' וברוך

ואמן:"העולם אמן .

מהנדפס  נעול " מ"גן שני  חלק בזה תם 

כה  עד נדפס וטרם  מכתב-יד המועתק  ג', חלק ואילך מכאן

0 0 0

רומי444. שבעיר הנוצרים הנזירים 
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א' נוסח כתב -יד) (מתוך שלישי ה הבית - נעול גן

שלישי בית

נעול  גן

È˘ÈÏ˘‰ ˙È·‰

È˙ÎÓ ˜˙ÚÂÓ"˜445

‰Ó Ï·‡ .ÌÈÚ·Â¯Ó ÌÈÈ¯‚ÂÒ· Â�Ù˜‰ ,Á�ÚÙÏ „ˆÈÎ Â�È˘˜˙‰˘ ‰ÏÓ ÏÎ]
ˆÊ Â�È·¯ Ï˘ ‡Â‰ ÏÂ‚Ú ¯‚ÂÒ· Û˜ÂÓ˘"Ì˘ ,˙Â¯Â˜Ó‰Ó ˜ÏÁÏ Ë¯Ù .Ï

[ÂÈ¯·„ ÏÚ Â�ÙÒÂ‰

השלישי  446הבית

א] [נוסח

Â·Â שרש בניניו "ıÚÈ"יתבאר וכל עצה. דבר ושם יועץ. התואר שם פרטיו. בכל

שרש בו יתבאר וכן  ""Á˘·"וגזרותיו. דבר שם פרטיו. ""מחשבה בכל דבר ושם ."חשבון.

" גזרותיו."חשב ושם וכל בניניו וכל .

Ì‚" דבר  שם  בו פרטיו.תושיה יתבאר בכל "

Ì‚Â" שרש בו הלב.חרשיתבאר חרישת על שנופל במקום "

0

העורך445. זה)במבוא נוסח (לספר גם הבאנו  שינויים. בכמה אבל פעמיים, פרקיםאלו כתב שרבינו  כתבנו
בנוסח  אמנם המקבילות. את מציינים אנו  להשוות, ידע  שהלומד וכדי  הללו . השינויים מפני  ב' נוסח וגם א'

בשלימותו . החיבור כל לנו אין ב'

סיים446. טרם כאשר זה חלק בכתיבת רבינו התחיל כנראה ט "ס. והוא השני " "הבית כאן כתוב יד בכתב
עד  והגיעו כתביו  נסתעפו וכאשר שני ". "בית יהיה זה שחלק לתומו אז וחשב נעול " "גן של  הראשון" "הבית
כמה  הזכיר עצמו  ורבינו שלישי". "בית זה חלק נהיה כרחו בעל  נעול", "גן של  בתים  שני  כרכים, שני  כדי 

בספרו ח')פעמים  חלון  וסוף ז', חלון  תחילת ב, חדר  נעול", "גן של ראשון  הלבנון",(בבית "מגדל בספר  (וכן
י "ג) סעיף סוף שלישי , השלישי .פרק בבית ו"חשב" "יעץ " בנושא  בהרחבה דן  כי 
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הראשון החדר

˙Â�ÂÏÁ ÌÈ˙˘Â ÌÈ¯˘Ú Â·Â

�Ú ‰Ó ¯‡·È" ÔÂ˘Ï Á�Â‰ ‰Ó ÏÚ .˘Ù�· ‰ˆÚ‰ ÔÈ‰ˆÚ".

.Ô‰È˙ÙÂÓ· ˙Ú„‰Â ‰�È·‰ ÁÎÓ ‡Ï ,‰ˆÚ‰-ÁÎÓ ‰¯Â˜Ó ‰ˆÚ‰

„·Î ÔÈ�·· ‡Ï Ï˜‰ ÔÈ�·· „ÈÓ˙ Á�ÂÈ447ÛÒÂ�‰Â448" ÔÂ˘Ï ÏÚÙ� ÔÈ�·· Á�ÂÈ .‰ˆÚ"

" ÔÂ˘Ï· ÏÚÙ�‰Â .Ï˜‰ ˙‡¯Â‰ ÂÏ„·È ‰Ó· .Ï˜‰ ÔÈ�·· „·Ï Ì˘‰ Ï‡ ÍÂÓÒ‰ˆÚ".

Î ‰Ê ÏÎ ÏÚ ÁÈ�È ‰�‰Â".ÌÈÏÏÎ ‡

א' חלון
מקבי א][ראה חלון א חדר ב נוסח לכאן, ל 

È˙˘ÙÁ הקדמונ ז בספרי ""ים שם  על שדברו מצאתי  ולא "עץ ל דבר ושם ותאר עצה " "

"יועץ " שרש על דבר במכתביהם מצאתי  לא וכן  גדול. או קטן  דבר וגזרותיו ובניניו ,"חשב "

הם ואיך ענינן, ומה שרשים  השני  מאלו שרש  כל הנחת מה על וגזרותיו. בניניו שמותיו

השתמשו  ומדוע להם , הקרובים האלו השרשים שתי  לעומת  יבדלו ובמה בבניניהן . נבנים 

" של בלשונות פעם הקדש  "עצה כתבי  של בלשונות ופעם תאריהן ."מחשבה " מלאי  הם  מי  ,ְַ

הנופלות עמוקות  וחקירות  רבים פרטים  ושאר האדם . בנפש עניניהן  קבוע  דרך איזו ועל

" שרש  הנחת  מה על נדע  אם  כי  וידעתי האלו. השרשים שני תעלומות  נדע"יעץ על שוב ,

והב  הנאות לבחור דברים, בירור על ומה שהנחתו טוב, ומה ראוי  מה עצה לקחת  לתי -נאות ,

ויחשוב  הנחת449רע. על ישאל אם וכן הזה. השרש  מליצות אור תכלית אל בזה הגיע כי

" לו חשב שרש  ויספיק הדברים, מן  בדבר חושב שהאדם המחשבות כלל על שהוא ויענה "

ההצעות מן  כמה הזה הבית מדברי תראה ואתה הכונה. סוף השיג כי ויחשוב זה מענהו

בספרי הכתובות  הסתומות המליצות פשט יבין ומהם  האדם שיצטרך המדעיות  והקבלות

על  היו הנמהר תשובות כי  לך יתבאר ואז האלו. השרשים  שני לשונות  המזכירים הקדש

ההעברה  כן450צד ועל באמת. עליו עומדים  שהענינים  מה כפי  לא  רוח, על העולה וכפי

ב  השם  בעזרת בא הוראת"הנני  תוכן  לבאר ומספיקים אמתיים כללים  זה בחדר ליסד ה

" בעז "יעץ שרש  אבוא כן ואחר ."" שרש  הוראת תוכן  לבאר מספיקים כללים ליסד "חשב ה

פשטי אמתת על נעמוד כך ומתוך האלה. השרשים  לשונות שתי  שבין העצמיים  וההבדלים 

" שרש  של בלשונות  פעם  המשמשים  "יעץ הכתובים שרש  של בלשונות  ופעם  וכל "חשב " ,

ב  השם  ומן לעשות . החלי  וזה בזה. אלה."כיוצא על מתחזק עמי אין כי עזר, אבקש  451ה

פיעל 447.

התפעל 448.

לעומק 449. חשב שלא האדם 

עיון450. בלי שטחי  באופן 

כא 451. י, דניאל  ע "פ מליצה
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ב' חלון 

ב][ חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  ראה

ÏÏÎ‰.ÔÂ˘‡¯‰" לשון הנחת  ו כל שיסכיםיועץ "עצה, המוחלטת ההסכמה על ובניניהן "

תתואר  אז הסכמתו כפי המעשה וכשיעשה זאת . הסכמתו פי על מעשה לעשות האדם 

" בשם  ""עצה ההסכמה בתאר אותה והמשיב לא "יועץ , מעשה, לידי הדבר בא לא  ואם .

" בלשון  ההסכמה לתאר אעפ "עצה יתכן כשיבא ", כי  וכך, כך שיעשה מסכים הנפש שבעל י

יעשה  לא  ואם שהסכים . מה על להשען  לבבו יר לעשות , ינחם  אולי לידו ֵַהמעשה

שלפעמים הנפש , בחכמת גדול יסוד זה כי עצה, לקח שלא  דבר מאחרית ונתבאר כהסכמתו

בעצמו  מאמין  הנפש ובעל העניינים מן  בענין  דבר לעשות האדם לב על מחשבה תעלה

וערעורים ספקות  אז ויטיל לעשותו, לבו ימלאנו לא  לידו הדבר וכשיבוא  המעשה, שיעשה

לדחות גדולות דחיות  גם  בנפשו תהפוכות  ויתעוררו בנפשו, הנה עד קבועה שהיתה מה על

בעצמו  חושב הוא  כי בהן. יתנסה אשר הנסיונות  הם  זה ומעין תמיד. בלבו חזק שהיה מה

וכשיקרה  לעשות, לא  או לעשות בלבו שמוסכם  לפי בנסיון, לידו פלוני  דבר יבא שאם

עליו  שהסכים מה יעשה או לעשותו, במחשבתו עליו שהסכים מה יעשה ולא אליו הנסיון 

" לשון יפול לא בזה וכיוצא זה כל על ולכן יעשנה. שלא לפיעצה במחשבתו הקדש בלשון  "

" לשון הסכמתו.עצה שאין כפי מעשה המסכים  שיעשה הגמורה ההסכמה על אלא  נופל "

ז  קדמונינו אמרו זה ""ועל הקב ל אין  [רעה] למעשה "מחשבה מצרפה לט "ה קידושין (עיין

ב ב)"ע לפניו כי  מסכים". אינו לעשותה, ורוצה  עצמה עבירה לדבר התאב זה כי גלוי  ה

הרבה  נוהג  וזה שהסכים, ממה ויתנחם  ויפחד ויירא  לבבו יר לידו מעשה וכשיבוא  ֵַבהחלט.

מּוסריו, ופחד אלהים  ויראת  הבושת  דרכי  השתרשו נפשותיהם  בסתר כי  הסגולה. ָָבזרע

בהחלט. הסכים שלא  והתברר עליו, שהסכים ממה וירף המעשה בעת יתגלו ְִֶואלה

ג' חלון

ב][ חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  ראה

ÏÏÎ‰.È�˘‰" לשון  שכל על עצה לפי  מעשה המסכים  שיעשה החזקה ההסכמה על "

מעשה  בהן שאין  בענינים  בלבו האדם  שיסכים  ההסכמות על להניחה יתכן  לא  לכן  פיה.

בשכלו  צודק והבלתי הצודק כשיבחר כי והמדעיות. השכליות  הדעות  כלל והם במציאות,

המופת ימצא אם  גם  ובדעתו, שכך 452בבינתו בהחלט  מסכים והוא  מהן דבר על הישר

" בלשון הסכמתו יתבאר לא  מן"עצה הוא, נמשך בפעל מעשה ההוא  בענין  שאין  לפי  ,

או  מרובעת  או עגולה היא אם  הארץ תבנית  על האדם כשיחקור משל דרך על ההסכמה.

יפול  לא תבניתה; היא שכך החלטית הסכמה בלבו ויסכים כך שהיא המופת ויתן משולשת ,

" לשון  הסכמתו במהלכי"עצה על חקירה בכל וכך זאת . מהסכמתו יוצא  מעשה אין  כי ,

ההגיונית 452. ההוכחה
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הענינים וכל ובאמונות , בדעות העליונות  האמתיות בהשגת  וכן  והגלגלים  המאורות

" לשון מהן דבר על יפול לא  ומעשה, פעולה בלי  הלב במחשבת לשוןעצה הנתלים אלא "

מזימה " או מחשבה שכל, ידיעה, א "בינה, כל שיתבאר כמו במקומו., הלשונות מאלו חד

" לשון  בו שנזכר אחד פסוק גם  נכתבו עצה ואין שכולן תראה כי האלו הכללים מן  יוצא  "

שלא  הלב הסכמת על מהן  אחד הנחת  ואין בפועל, המעשים  מהן שנמשכו ההסכמות  על

ובאמונות . במושכלות ההחלטית ההסכמה על או מעשה בשעת

ד' חלון

ג] חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.È˘ÈÏ˘‰" לשון להניח  אעפ עצה יתכן  בהחלט, המסכים  על השלים"" שלא  י

ולגמור  לעשות בתקפו עומד עודנו שהוא  לפי כי  מלהשלימה, נאנס  אם עצתו כפי  המעשה

" בתאר הסכמתו יתואר יפה מזולתו. רק נמנע ולא  עליו שהסכים  שהסכיםעצה המעשה "

הן זה ומסוג מעשהו. מהשלים  מנע ֹו זולתו כי  לולי ממנה נמשך שהיה חזקה ְָבהסכמה

ואם חזקה, הסכמתם  הרוב ועל הבריות  להרשיע  הרשעים  שהסכימו המעשה 453ההסכמות 

ב  השם  כי  ממנה. ימשך אורם"לא  מרשעים  ימנע הם454ה והנה בידם . חפצם  יצליח  ולא 

ע המעשה מהשלים בלשון"מנועים הסכמתם יתואר ולכן  עושים ; היו כן ולולי  הסכמתם, פ

הקדש .עצה " בכתבי  ושבים"ואעפ 455" מתנחמים  היו שלא במעשה, התחילו לא  שעדיין י

ב  השם הנה שבארנו. כדרך [אותם]"מהסכמתם מנעו לולי כי  ויודע המחשבות יצר מבין ה

בתאר  הסכמתם הקדש בספרי  יתואר זה ומטעם מעשה, לידי  באים היו הנבלה ָמעשות 

והבן ."עצה " ,

ה 'ח  לון 

ג] חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ·¯‰" לשון להניח  יתכן כשהסכיםעצה לא זולתי  ההחלטית  ההסכמה על "

סותרים והאופנים הדרכים אלו והיו בלבו. שונים ואופנים רבים דרכים  בין  השכל במשפט 

הסכמה  מהן  לאחת  וכשהסכים לעשות; מה כדת ידע ולא  בעניניהן  נבוך והיה אלו. את אלו

" בלשון  יתואר כהסכמתו ועשה השכל,"עצה חזקה במשפט כלל הענין בא  לא  אשר אבל .

לבו  שנתן מי  אבל כלל, נבוך היה ולא  הענין באותו ואופנים  שונים  דרכים בלבו עלו לא  כי

בו  אין כהסכמתו עשה וגם  גמורה הסכמה והסכים  לעשות נכון שכן לו נדמה הדבר על

" כדת"עצה לשון ידע ולא לשמעון  לו וחרה לשמעון, רעה ראובן כשיעשה משל. לך ואתן  .

השני הדרך כרעתו. לו ולשלם  ממנו להנקם  אם לפניו, פתוחים רבים  דרכים כי לעשות, מה

למרות 453.

טו454. לח, איוב

אחיתופל 455. יעץ  אשר  ז)העצה יז, (שמו"ב
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בזה. וכיוצא בלב, עליו שנאה ולנטור אחר עת עד להחריש השלישי הדרך הרעה. לו למחול

דרך  כל ובדעתו בשכלו ושוקל יבחר. מהן באיזו נבוך והוא האחר, לדרך סותר אחד דרך

כהסכמתו, ויעשה הדרכים מן באחד יבחר אם רע. וענין טוב ענין אחד בכל ומוצא  ודרך

" בתואר ההסכמה וחמתו "עצה תתואר קצף לבו ימלא מראובן  הרעה בקבלו אם  אבל .

אעפ  כן, ועשה ממנו להנקם  בו המעשה,"בערה ממנה שנמשכה חזקה הסכמה שהסכים  י 

" בתאר יתואר היה עצה לא ולא  כנגדו, אחר דרך עמד ולא בלבו גמל זו הנקמה שדרך לפי  "

" כל ולכן  השכל. במשפט תחלה עליהן שפט ולא לעשות, מה כדת בדעתו בכתביעצה נבוך "

בעז  יתבאר ועוד זה, ודע השכל, משפט אחר הסכמה ענין על הוא ה."הקדש 

ו ' חלון 

ג][ חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  ראה

ÏÏÎ‰.È˘ÈÓÁ‰ והבינה השכל מכח  ולא בנפש, הנטועה מכח-העצה מקורה עצה כל

מעוצם ההחלטית  ההסכמה היתה לא ידוע, לדרך מסכים  כשהאדם בזה והכונה והדעת .

בנפש . הציור כפי  לעשות וישר  נכון הזה הדרך  שמצאו  שבו  והבינה השכל אם456כח  כי

נועץ  שהוא הענין על המשקיפים  והבינה השכל מעוצם ההחלטית  ההסכמה ׁשּתולד ִֵֶָתצויר

בהיות כי  זה. בציורך טועה אתה ומסכים , בוחר פיו ועל הדעת ושקול חקירות פי  על

" לשון  הנחת שאין בארנו השוקל עצה שכבר השכל משפט אחר שהיא  ההסכמה על אלא  "

ׂשכל  בכח  שאין יודע  ואתה מהאחר. הפוך מהן אחד שכל כולם , שנגלו הרבים  הדרכים  ֵֶעל

ישר  בפלס  ולשקול ודבר. דבר בכל שהן הרבים הדרכים חלקי כל את  להקיף ובינתו האדם 

צדדי כל ולדחות בטוב, ובחור ברע ולמאוס ודרך, דרך בכל שיש  ורע  טוב ופרט  פרט  כל

מסור  המשפט כי  לומר תוכל אז רק] [כי  והאמת, הנכונה ולאהוב האנושיהכזב לשכל

הרבים והפרטים  עליהן. אורו ושהופיע פרטיו, וכל הענין כל יתבאר בזה רק ולבינתו.

הראשון בבית  שבארנו מה תזכור ואם הדבר. על נועץ שהוא בעת  הלב מן  (חדר נשכחים 

ידעתב) והיפוכו, דבר מהן אחד שבכל לפי והשכל, הבינה מופתי  החכמה דרכי  על שאין

כי מדברינו ותבין ובברור. באמת חכמה חקי  לחקוק ובינתו האנושי השכל בכח  ֻשאין 

להסכים והבינה השכל בכח  ואין מזה, זה הפוכים  לפניו] [שיהיו שצריך הדבר על העצה

נבוך  תמיד האדם וישאר ברורה. ובדעת  ישר במופת  הנכונה ההסכמה ולגזור בהחלט עליה

הענינים מן בענין  עצתו על יבטח  ואיך הסכמתו. על ובטולים ערעורים לו ויתחדשו בלבו

שהוא  דבר על כשיועץ לומר צריך אך מכשול. לצור כן  אחר לו יהיה פן  כעצתו? ויעשה

בכח  שאין החכמה לפי הוא זה כל כי למעלה, שהזכרנו המשל כדברי המנהגים , מכלל

מדעתו. מהן דבר על ולהסכים לחוקק שלו 457האדם  מענינים ענין  על נועץ אם אבל

זה 456. אין מהם , באחד לבחור  כדי  שלפניו, פעולה דרכי  כמה ובחן  שקל לא האדם  שאם  לומר מתכוין רבנו
השכל" "משפט  נקרא

לבחור 457. במה האדם ידע  התורה, וחוקי התורה, עצת ע "פ שרק ללמד חותר  רבנו 
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יקנה  מין מכל כמה למוכרם, יסע  מקום  ולאיזו סחורותיו, יוליך מקום לאיזו ומתנו, במשא 

כי שכלו, משפט  על ישען איך ממנו, והפוכים שונים דרכים  שיש  בזה וכיוצא  ימכור וכמה

לרגע והתמורות המקרים  בהם ולשפוט המבוקש חלקי כל להקיף לשכל אפשר שאי  מלבד

נעלמים בהיותן לשפוט  השכל יוכל לא ועליהן  לטוב, ורע  לרע  טוב המהפכים השמש תחת

בעז  שנבאר כמו תבאנה, טרם  ""מהם  בספר גניםה ב "מעין  השם  כי האמת  אבל נטע". ה

הזה  הכח  ומעשה בנו. הנטועה כח -העצה והוא  בהחלט הסכמותיו [יכולת ] האדם בנפש 

הבא  ענין  שכל והוא  [ערכה]. אנוש ידע ולא העיון . בתחלת ענינה תצוייר לא  מאד. נפלא

אחת כל לבבנו, על רבות מחשבות יעלו כי  בו, נתנהג  וכיצד הדבר משפט  נדע ולא  לפנינו,

רבות תחבולות  ותהיינה הדרכים, בכל ונבין  ונשכיל נבוכים . ונעמוד האחרת סותרת

לגזור  ושכלנו [חכמתנו] בכח שאין  לפי  ממבוכתינו, נמלט  לא ובכולם בלבבות, מתהפכים 

גמורה  ּוגזרה מוחלטת  הסכמה בקרבנו נמצא פתאום הדעת. במופת הישרה ההסכמה ְֵָעל

הנטועה  בכח-העצה זה והיה לבנו, לעיני שנצטיירו הרבים  הדברים מכל אחד דרך על

מעשהו  לעשות  יתמכהו הזה והכח  ידוע . בדרך מעשה לעשות  המסכים  הוא כי  בנפש ,

אעפ  לבבו. ירך ולא  ידיו תרפינה לא  עליו, הסכמה "שהסכים להסכים  שאפשר ידע  לבו כי י

סגולה  הזה הכח  כי  ותבין הלב. בגבורת מעשהו ויעשה בהסכמתו בהם יתחזק הנה לו. לרע

או  גדול מעשה לעשות מתחזקים  היינו לא  בנו, נטוע שהיה ולולי האדם . בנפש גדולה

העולם . בדרכי קטן

Ì‚ ובעל רבים, הציורים  בעל שהאדם לפי כי בהן המשפט  ממנו שנעלם  החכמה בעניני 

מקריבים ומרכיבים, בונים ובינתו ושכלו רבים , דרכים דבר בכל בלבו יצטיירו ובינה שכל

מן דרך על נשען  היה ולא  בתחבולותיו מתהפך תמיד והיה ישר. מופת  בלי  ומרחיקים

ר  הזה והכח ברעה. יסכים פן  מדאגה ומטה "הדרכים ממבוכתו הממלטו הוא כח -העצה ל

היטב. הזה הכלל הבן ידוע. בדרך להסכים ֵָלבו

ז' חלון

חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  ד][ראה

ÏÏÎ‰.È˘˘‰ כבר כי  להבין. נקל והטעם בעלי-החיים , שאר בנפש  נטוע  אינו כח-העצה

הראשון בבית גם458בארנו הכחות . והפוכי הכחות  בהם ואין  בהכרח הם  הבהמות שמנהגי 

הוא  שיעשו מה כל כי למעשיהם , עצה צריכין אינן ולכן והבינה, השכל כחות  בהם  אין

טבעית , כי459בהסכמה הזה, הציור כפי לעשותו המכריחה בה המצטייר אחד ציור פי על

דרך  באיזו ולהסכים  ביניהן לשפוט  שתצטרך עד בקרבה מתגלה ממנו הפוך ציור אין

מעשיו  יעשה העזות, מדת  בו שיצטייר שטבעו כלב באזני  המחזיק משל דרך על תעשה.

ראשון458. חלון ראשון , חדר  ראשון , בית נעול ", "גן  ספר  של

אינסטינקט459.
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באדם שנוהג  כמו ממנו, הפוך בו מתגלה אחר ציור ואין וכיוצא ולנבוח  לנשוך מנהגו כפי

" לשם  הקדש כתבי שהניחו תמצא  לא ולכן  למעלה. זולתיעצה וכמבואר בעלי -החיים על "

שבארנו  וכדרך "460האדם, "חכםבשרש ולשון הבן ."חכמה " ,

ח' חלון

ד חלון א  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל ][ראה

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ·˘‰ בכ נטועה אינה אדםכח-העצה נפש  שיש הכוונה ואין  הנפשות. ל

כל  כחות כוללות  אדם  בני נפשות  שכל בארנו כבר כי  כולה. כח-העצה שתחסר במציאות

" בשם עוד תתואר לא בהחלט ממנה אחד כח תחסר ואם בראשית  הענין"נפשמעשה אך .

בבית כמבואר למעט, רוב בין  הנפשות  בהן שנבדלין  והבינה השכל בכח כמו זה בכח  נוהג

כח -העצה  בה נטוע נפש ויש  למעט, רב בין הנפשות  כח  נבדלים בכח-העצה הוא וכן ראשון.

תואר  בהנחת  שבארנו וכמו בקרבה. חלושה שכח -העצה אחרת נפש  ויש גדול. במשקל

"" ותאר שיהיו בינה שכל, ידוע, במשקל הבינה בעל ועל ידוע , במשקל השכל בבעל על "

נודע אינו התוארים  מן  לתאר הראשון  הכחות שמשקל בארנו גם  הללו. לתוארים  ראויין 

ב  הנפשות ליוצר ""זולתי  תאר כן  השם. בסוד העומדים  הרוח ואנשי לנביאים וכן  אישה,

והנה העצה  ידוע . בשיעור גדולה שבנפשו כח -העצה שמשקל מי על זולתי יונח לא באמת "

או  קטן  לעשות  בנפשו החלטית הסכמה להסכים  בכחו שאין  כמעט חלושה, שכח-עצתו מי 

לא  או יעשה אם  בין רב הבדל שאין מועט , ענין עליו שיסכים  להיות  יוכל אם  גם  גדול.

למעלה. שבארנו גמורה הסכמה בנפשו ימצא ולא במחשבותיו ומתהפך נבוך יעמוד יעשה,

רב  איש  שיהיה להיות  יוכל אך והבינה. השכל בעל הזה האיש היות בעבור זה שאין  תבין

כל  יתהפך וכן  מנפשו. עצה שיבקש או עמו היועצו כח -העצה חסר אבל והבינה, השכל

שימצא  מבלי בו יחזור וכן אחר. בדרך ורגע  זה בדרך רגע ובהמצאותיו, בתחבולותיו היום 

כי מעשה לעשות יסכים  והבינה, השכל חלוש  שהוא אחר איש  ויש  מוחלטת . הסכמה

והבן . בנפשו. חזק כח-העצה

ט' חלון

ח  א  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל ד][ראה לון

ÏÏÎ‰.È�ÈÓ˘‰ שהעצה למעלה ו' בחלק המבואר מן  זה ותבין בהכרח . היא עצה כל

[הסכמה] מכח  הכרח.461מקורה כמו היא  כן ועל בהן. להסכים  נאמנים  מופתים  עמם  שאין

יחפוץ  ואם  ומנהגיו, כחותיו כלל על מושל האדם  כי  כן , לומר [מוכרח] שהאדם  הכונה ואין

ראשון460. בית נעול, גן

על 461. דיו  כתמי נפלו  זה לדף כת"י במקור כי ההשערה. לפי  הן  מרובע , בסוגר  שמסוגרות המלים  כל
מהמלים חלק
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תמיד  כי  בהכרח שהעצה אומרים שאנו מה אבל .[...] וישתמר עליו שהסכים מה יעזוב

הרבים הדרכים מן  ידוע בדרך הבוחרת  בנפש צפּונה נטיה לפי  הלב הסכמת  ְָתהיה

עשרה  יתכן  זה לפי  בנפשו. שהצטייר ממה אחד בדרך יסכים  פתאום לעיניו. שהצטיירו

לפי] [ולא מזו זו הפוכות [בדרכים] אחד בדבר שיסכימו עצה בעלי  כולם] [והם אנשים

בנפש נטיה פי על ההסכמה ותהיה למעלה. שם כמבואר אפשר אי  [זה] כי  והבינה, השכל

מנפשו  כמוכרח  מהם  אחד וכל בנפשו. המסתעף הדרך כפי מהן  אחד כל ויסכים אחד. כל

זה  על לה. משתוקקת והיא לנפשו ערב הזה הדרך היות  בעבור זה באופן ולהסכים לבחור

בנביאים שישיב 462מפורש  הזקנים יעצו הילדים . מן ועצה הזקנים  מן עצה רחבעם  כששאל

החכמה  ציורי  מושלים  היו בזקנים  כי  קשים. דברים שישיב הילדים  ויעצו רכים, דברים 

" כדרך בחכמה, חמה ויעצו ישיב רך א)"מענה טו, "(משלי גרם, תשבר רכה כה ,"ולשון (משלי

"טו) כדרך בסכלות  ויעצו הסכלות  ציורי משלו הילדים  ובלב כשלון. ולפני גאון, שבר לפני 

רוח  יח)"גבה טז, טוב (משלי אם בנפשם  צפּונה נטיה כפי  עצתם  תמיד היועצים  [נמצא ] וכן .ְָ

היו  אילו כי במופת . בינה מרוח  מקורה שאין  לפי בכח -העצה, עליה מסכימים רע, ואם 

כמו  הטובה עצתם  עוזב רחבעם  היה לא  הדעת  במופתי  עצתם  טוב לברר יכולים  הזקנים

קרה  הדעת, מופתי עליהם שאין  החכמה כפי המנהגים  בדרכי השאלה בהיות אבל שעשה.

ג  מ ׁשלּו רחבעם  בלב כי  שקרה. כי"מה הילדים , לעצת שמע ולכן  שעה לפי  סכלות  ציורי  כ ְָ

בכתוב כמבואר הסבה היתה השם מאת  כי לנפשו, ערבה טו)"(מל דרכם יב, .א

י ' חלון 

ב  נוסח לכאן, מקביל  ה][ראה חלון א  חדר

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ˘˙‰" לומר ונוכל ולרע. לטוב בעצה האדם  את לתאר יועץ שיתכן פלוני 

""טוב  רע, יועץ בהכרח "ופלוני  עצה כל שבהיות למעלה, שבארנו הכלל על נשען זה וענין .

ציורים מושלים ובנפשו טוב איש  בטבעו כח -העצה בעל בהיות  צפונות, מנטיות  הנפש 

ט  ימצא  פיו על והעושה הטובים, דרכיו כפי  מועצותיו תהיינה בעל טובים, ואם וב.

דרכיו  כפי  מועצותיו תהיינה רעים , ציורים מושלים  ובנפשו ובליעל רע איש [הוא ] כח -העצה

בעז  יז] [חלון  עוד שנדבר ממה ויתבאר הדברים . בכל וכן  יכשל, פיו על והעושה ה."הרעים ,

י"א  חלון

ה] חלון א  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰.È¯È˘Ú‰" לשון להניח  יתכן  בחושעצה לא המתברר בדבר-מעשה הסכמה על "

לא  להסירו. וחפץ האש שעל סיר משל, דרך על אדם . כל בדעת הנטוע  ראשון במושכל או

בו  לאחוז יוכל שלא החוש  במופת  יודע] [כי  וכלי  בצבת או בידו יסירנו אם  עליו יסופק

ו-יד 462. יב, מלכים -א
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ידו. ובין  האש בין החוצץ בגד בחתיכת  או בצבת  ליטלה וצריך באש [יכוה] כי בידו,

כי אחד] [דרך אחר ללכת לטרוח  שבחר כן, לעשות שמייעץ נאמר לא  בצבת ובקחתה

ע שהסכים  בזה כיוצא כל וכן החוש , במופת היתה יפול "הסכמתו לא החוש  או המופת פ

" לשון ההסכמה ""עצה על לשון שאין ו', חלק למעלה המבואר מן תבין זה וגם נופל עצה . "

במבוכתו, עומד והוא לכאן. ופנים  לכאן פנים  בהיות השכל, משפט אחר הסכמה על אלא

יתכן לא  זה וכל ט'. בחלק כמבואר בכח-העצה ויסכים  בהכרח , הסכמתו שתעלה עד

הבן . בחוש , או במופת מוכרחת  ההסכמה כשתהיה

י "ב  חלון 

ה] חלון א  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰È‰".‡" תואר להניח ב יועץ יתכן  השם על שם"" מעשהו על להניח יתכן וכן  ה,

""עצה " ששם למעלה המבואר מן  זה ענין להבין  ונקל ההחלטיתעצה . ההסכמה על נופל "

באחד  היועץ שבחר רבים, דרכים הדבר באותו כשיהיה בפועל, מעשה אחריו שנמשך

ב  שהשם  בדברים תמצא זה וכל עולמו "הדרכים. מנהיג הוא כי  אותם, ופועל עליהם  גוזר ה

כמבואר החכמה, משפטי  ב')כפי  והיפך (חדר דבר ומנהג  מנהג בכל ויש הראשון. בבית 

ב  והוא  וכיוצא . ודין חסד ורע טוב הבלתי"הדבר, בכחו גזרתו ממלא וגם  יהיה מה גוזר ה

" בתאר העליונה בהחכמה הגזרה גוזר ולכן  תכלית. ב "עצה בעל והוא ,"" בתואר ."יועץ ה

לטוב  בריותיו על שגזר הגזרות על כשידברו ית ' אצלו זה בלשון הקודש כתבי  השתמשו וכן

יאמרו  לנביאים  בנבואה מועצותיו כשהודיע  ולהרוס  להאביד או ולנטוע. לבנות לרע. או

ב  ""שהוא בשם הגזרה קרא לכן לעשותו. הסכים כלומר כן, יעץ שנגזרה "עצה ה ואמרנו ,

" לשון  שבין  ההבדל ואולם ה'. ב עצה בעצת  השם אצל הסמוך """ לשון  ובין  אצל עצה ה "

" שם  ששתוף לך ויתבאר למעלה, המבואר מן יובן  זה עצמי. הבדל הוא הנאמר עצה האדם "

ב  השם  התוארים"על כל כמו השומעת , אוזן להסביר משל בדרך רק איננו האדם ועל ה

ית'. ורוממותו גדולתו ולהסביר למשל רק שאינן  ית', עליו שנאמרו

ÈÎ וההסכמה בנפשו, שהתגברה נטיה לפי יוצאת  כי בהכרח, היא האדם  שעצת אמרנו

בינת בכח שאין בארנו כי  והדעת , הבינה מכח  יוצאת העצה שאין  לפי בכח -העצה. פתאום

ב  הוא  ולכן ובמופת . בברור להסכים ושכלו אדון"האדם  ותהלה, ברכה כל על המרומם ה

" כולה, והתבונה מקומה החכמה את  ידע  והוא  דרכה הבין מועצותיו 463."הוא  כל הנה

ממש דומה הזה והענין  החושים . וממופתי בלמודיות לנו אשר המופת מדרך נשגב בברור,

וצריך  ובבינתו, בשכלו חכמה חקי  לחקק האדם  בכח  שאין החכמה אצל שבארנו ֻלמה

ב  והוא  ּולקּבלה. לו מחוצה העצה "לאספה וכן באמת. החכמה חקי  החוקק לבדו ה ְְַָֻ

וציורים מנטיותיו אחת מיד מנפשו לקּבלה וצריך ושכלו, האדם  בינת בכח איננה ְְַָוההסכמה

כג463. כח, איוב ע "פ מליצה
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ב  והוא  בקרבה. מקיף "המושלים  הוא  כי  חקר, לה שאין  בתבונה באמת, היועץ הוא לבדו ה

ב  יודע וכן ובמשפט. בצדק וגוזר ורעתם, טובם  משקלן  סבתן הדברים, פרטי כל "כל ה

צופה  הוא כי ממנו, נעלם דבר אין  השמש, תחת  רגע  כל המתחדשים  והתמורות  המקרים

הוא. לו השמים  כל ותחת  אחרית, ברצונו 464מראשית יתחדש בעולם המתחדש וכל

העליונה  התבונה בדרך ברורה בהסכמה ית ' גבורותיו או מועצותיו כל והנה ובפקודתו.

דבר. כל ממנו יפלא לא "465הנאמנה, של לשונות  בין  הקודש  כתבי  הבדילו זה "עצה ומטעם

ב  השם  על שנכתבו הלשונות ובין  האדם, אצל שיתבאר."הכתובים כמו ה,

י"ג  חלון

ו] חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰È‰".· ב השם  שיתואר ""כמו בתואר ב "יועץ ה והסכמותיו מנהגיו "עצה ", בעבור ,

שבארנו כמו בריותיו עם  עמהן יב)שנוהג  בעבור (חלון זה בתאר הקדש בכתבי יתואר כן  ,

" בלשון  תתוארנה וארץ שמים  ומעשה ובארץ. בשמים מן"עצה מעשיו תבין זה וגם  .

ו)המבואר חלון ב, "(חדר לשון אצל ראשון עשויים"חכמה בבית  המעשים כל כי  שאמרנו ,

ב  היוצר בערך והפך-הדבר דבר מהן דבר בכל ויש  העליונה. החכמה השור "בחפץ כי ה.

ב  השם  חפץ היה אם ארבע , על וכן"ההולך שמונה. על או שתים על הולך נברא  היה ה

מהשי יבצר לא כי אחרת, תמונה על לבראו יכול היה חפץ היה אם בכללו ת"העולם 

כן . שיעץ נאמר כן, אותם  ועשה עליו שהן  במתכנת  לעשותם שהסכים  ולפי 466מאומה.

ית'. בעצתו שנעשו נאמר המעשים  בלשונות467ועל הקדש כתבי  שהשתמשו תמצא וכן 

" כמועצה של וארץ, שמים  בריאת על כשדברו וחלונותיו)" ח' בעז (חדר וכמו "שיתבאר ה,

ט')שאמרנו חלון ב' שאעפ (חדר הראשון  ב "בבית השם שמנהגי ""י  מתוארים  וכן"חכמה ה ,

" מתוארים  ובארץ בשמים  יט)"חכמה מעשה ג, ב (משלי והוא  ,"" בעבורם  מתואר לבב ה חכם

כח  ד)"ואמיץ ט, "(איוב בתאר הללו ידיעות  שאסף האדם את לתאר יתכן לא כי"חכם. ,

משל "אעפ  דרך על וארץ, שמים במעשה רבים ענינים ולמד כחו. כפי  ה' דרכי  שלמד י 

הארץ  והצמחים468סביבת  בעלי-החיים  ומיני ונחליה, ימיה נופיה וסדור ותכונתה ַגדלה

בעל  לתאר נוכל לא כן  כמו לאדם . הנהגה דרך הללו בידיעות אין בזה, וכיוצא  והדוממים 

" בתאר לזולתו והמלמדם  הללו ""יועץ הידיעות בתארי ספוריו ולא דרך "עצה , שאין  לפי ,

שבארנו וכמו מעשה מזה שימשך עליהן  ג )הסכמה לזה.(חלון קרוב למעלה

ג464. מא, איוב ע "פ מליצה

כז 465. לב, ירמיה ע "פ מליצה

לדור 466. לבו מחשבות תעמוד, לעולם  ה' עצת וכו' ויעמוד. צוה הוא ויהי, אמר  הוא "כי  רבנו כוונת שמא
ט -יא)ודור " לג, (תהלים 

עליו"467. יועץ הוא אשר צבאות ה' עצת יז)"מפני  יט , אדום",(ישעיה אל יעץ  אשר  ה' מט,"עצת (ירמיה
בבל ",כ ) אל  יעץ  אשר  ה' מה)"עצת נ, (ירמיה

לשמש 468. סביב בתנועתה הארץ מהירות מהלך 
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י"ד  חלון

נו לכאן, מקביל  ו][ראה חלון א חדר ב סח

ÏÏÎ‰È‰".‚ ב השם  יתואר כן  ""כמו בתואר והתורותיועץ ה והמשפטים  החקים  בעבור "ֻ

והמצוֹות והמשפטים החקים יתוארו וכן בהן . וללכת  לעשותן  אדם לבני  שצוה ֻוהמצוות

" ב "עצותבתארי השם  גבר מהן ומצוה מצוה כל ועל החכמה. מנהגי  על שיצוו לפי כי  ה ".

בפלס  שקולים  וכולם  הזמנים . בכל אדם מבני  עשויים שיהיו לעולם לעד מוחלטת בהסכמה

שישנם רבים דרכים מ ּבין ודרך דרך כל חקר, לה שאין  בתבונתו ומבוררים  העליונה ִֵהחכמה

והעושה  ונאמנות. ישרות  טובות עצות  הם ולכך הראשון. בבית  שבארנו וכמו במציאות,

ישראל. אלהי ה' הוא כולם, והחנינות ההטבות ממקור צאתו בעבור טוב, ימצא פיהן  על

" תואר והחכמה התורה מצוות  על שהניחו הנבואה בספרי תמצא שיתבאר "עצותוכן וכמו ,

וחלונותיו) ח' ה."בעז (חדר

ט"ו חלון

לכאן  מקביל  ו][ראה חלון א חדר ב נוסח ,

ÏÏÎ‰È‰".„ שיתחברו וצריך הדבר. באותו עצה לתת  הראוי היועץ מן  תלקח  עצה כל

נשען וזה בהחלט , שיסכים כח-העצה בעל בטבע  שיהיה האחת  היועץ. בנפש הסגולות  שתי

המבואר ח)על השניה (חלון והסגולה הנפשות . בכל נטוע איננו שכח -העצה למעלה

נשען וזה עליו. נשאל שהוא  הדבר לאותו כראוי וטובות מתוכנת  נפשו נטיות  שתהיינה

הנפש . בהכרח  היא  שהעצה למעלה המבואר בארנו 469על גם רע . יועץ שיש  בארנו גם

כלולים המנהגים דברי כל כן  ועל ותבונה. השכל חלוש להיות  יכול כח-העצה שבעל

מבעל  עצה שיקח [ממה] טוב אין  ממנה, דבר עליו שיסופק ומי  הנאמנה. התורה בחכמת

בדרכיה. נוהג החכמה בעל איננו אחר] [יועץ אם והבינה. השכל ומבעל היועץ כח -העצה כי

כי יכשל. פיו על והעושה ורעה, נבערה העצה ותהיה ובינתו שכלו דרכו כפי  ייעצהו הזה

כמבואר  ומבינתו, מ ׂשכלֹו בחכמה שהן המנהגים  מן מנהג על להסכים האדם יוכל ְִִלא 

תורות , השתי  בעל החכם  מן  הללו בענינים העצה תלקח  אבל קבל 470למעלה. הוא כי

העצה  והיא  כהלכה [יורה] המעשה, משפט לאור ולהוציא לדבר דבר להמשיל ויודע האמת,

ואיננו  המעשה, משפט אדם על כשיסופק מעשה ומלאכת  הלמודיות  בעניני וכן  היעוצה.

ההיא, המלאכה או החכמה בטיב היודע  העצה מבעל העצה [יקח] במופת , המבורר דבר

במופתים החכם יועילנו לא  אבל נכון. על יסכים  בטבעו במלאכה 471כי  [מומחה] אינו אם 

בעל  שהוא  [ממי] העצה מבעל יקחנה והתחבולות  המלחמות  בעניני עצה הצריך וכן  הזאת .

נפשית 469. נטיה מפני 

פה 470. שבעל  ותורה שבכתב תורה

הגיוניות 471. בהוכחות
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מבעל  יעזר ולא נכונה, בהסכמה להסכים  שיוכל והבינה השכל ואיש רבים ֵֵָנסיונות

נסה  ולא במלחמה מלומד איננו אם  במנהגים , חכם או לימודית  חכמה או מלאכת-מעשה

באלה  עצה 472ללכת  המבקש הרשע  הרעות , העצות לענין  וכן התחבולות . לעשות  יבין ולא 

יסכים ולבו להרע, המלומד בליעל איש  עצה מבעל שיקחנה צריך רשעתו, כחפץ לעשות

התחלפות כפי  היועצים יתחלפו בזה כיוצא  וכל הרשעה. חפץ ומלא  מתוכנת הסכמה

שונים אופנים על הקדש  בכתבי  זה תאר תמצא  כן ועל עליהם . אדם בני ׁשיועצ ּו ִֶַָהענינים 

והבן . עליהם . נכתב שהוא  השונים  הענינים כפי 

ט"ז  חלון 

ז] חלון א  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰Ë‰".Âהיות מבלי לעצמו, האדם  מנפש  או לזולתו, היועץ מן  עצה נתינת  יתכן 

חכם מפי  שלמד משל דרך על מזולתה. קּבלה אבל האדם, או היועץ מנפש ההסכמה ְִָמוצא 

בעניני הן המנהגים , בעניני  הן פלוני, ענין לעשות  לו ראוי  וכך כך לאדם יקרה שאם

המלחמות בעניני הן  ועסקיו, ומתן  משא  העולם  בעניני הן  והלימודיות, המלאכות

העצה  זכרון  בלבו יבא  יעשה, מה בשכלו שופט והוא הדבר, אותו וכשיקרהו ותחבולותיה.

" בתאר ההסכמה יתואר כעצתו, ויעשה דבריו על שיסמוך והסכים החכם, לו ."עצה שנתן

מזולתו  שקבל העצה לשואלו הנשאל והגיד הדבר אותו על מזולתו נשאל היה אם  וכן

" בשם דבריו יתוארו זה, ""עצה בענין לשון הקדש  בכתבי  ותמצא  כיוצא עצה . על הרבה "

שיתבאר  כמו ה."בעז 473בזה

י"ז  חלון

ז] חלון א  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰Ë‰".Ê" לשון  תמיד עצה כל לואי  שם  או כינוי  מבלי הנבואה בספרי  סתם  הכתוב "

טובה  אבל ה', בעיני וישרה באמת  טובה שהיא עצה בזה הרצון  ואין  טובה. עצה 474הכוונה

עצה  על המליצה ענין רע, או טוב דבר לעשות  שתלקח  בין והנשאל השואל מחשבת כפי

טוב  איש  אותה הדורש אם העצה. אחר והדורש  השואל חפץ ידה על להשיג מתוכנת 

" לשון  בענין ונכתב טוב, מיועץ או מנפשו עצה להשגתעצה ומבקש טובה עצה היא  סתם  "

ידה. על הנכון  המבוקש

Ì‡Â" לשון  בענין ונכתב רע , מיועץ או מנפשו עצה ומבקש  בליעל איש "עצה הדורש

נלמד  אצלו כתוב שהוא הענין ולפי ידה. על הרע  המבוקש להשגת  טובה היא  הכונה סתם,

לט472. יז, שמואל-א ע"פ מליצה

השני "473. ב"הבית שכתב לדברים רבנו  כוונת

מועילה 474. הכוונה
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בין המבוקש , להשגת  טובה לא  העצה כשתהיה אבל רע . לדבר או טוב לדבר העצה אם 

היתה  שלא להורות כדי  אצלה נכתב מגונה, דבר שיהיה בין הגון דבר המבוקש שיהיה

" ההוא הדבר כמשפט  נמהרה העצה יג )"עצה ה, איוב "(עיין נבערה , יא)"עצה יט, ,(ישעיה

טובה " לא  ז)"עצה יז, שמואל-ב וההסכמה (עיין העצה היות המורות  הללו בלשונות וכיוצא  ,

שחפץ  למי  הצריכות הידיעות  נעדר [הוא] שהיועץ אומר וזה המבוקש. לענין  נאותים בלתי 

התחלפות כפי היועצים מהתחלפות למעלה המבואר וכדרך הדבר. באותה עצה לתת 

" תואר נכתב ואם "יועץ הענינים . שם  או המלמד עצה " ענין אצלה הזכיר מבלי  לבדה, "

או  הגון , ולדבר ישר בדרך ועצתו טוב, איש  היועץ זה אם  נדע ולא מדבר, הוא דבר מאיזו

איש על שהיועץ המורה תאר אצלו הקודש כתבי  ישימו ורע , מגונה לדבר ועצתו בליעל

" כמו מגונה, לדבר היא  ועצתו בליעל איש  היועץ בליעל היות יא)"יועץ א, "(נחום יועץ ,

""און רעה , ב)"עצת  יא, יחזקאל "(עיין רשעים, ג )"עצת י, תבין(איוב ועתה בזה. וכיוצא  ,

" תאר נבדל זה "יועץ שבענין מן  ""חכם" ושם  "עצה , משם  לשונותיהן"חכמה " כל וכן  ,

" שלשון לפי כי  יפול חכמה ובניניהן . ולא  בעצמם, ונאותים טובים דברים  על תמיד מונח "

המצאה  על בנוי  המעשה או הלימוד אותו אם  גם ממנה, מעשה על או ממנה דבר לימוד

" בלשון  יתואר לא  נפלאה תחבולה ועל בשכל וממציאו "חכמה גדולה עושהו יתואר לא  וכן .

" אעפ "חכםבתאר באר ", הראשון בבית שבארנו וכמו במעשהו, הרע  מבוקשו שהשיג  י 

" המקרא  בכל תמצא לא  לכן  רעהיטב. ""חכם בליעל , ""חכם  רשע, כיחכם  בזה, וכיוצא "

" מליצת הוא  לומר שתוכל מה וכל עצמן . הסותרות  המליצות  מן  בעיניו הוא (משלי "חכם 

יב) "כו, וכן הנזכר. בבית להרעובארנוהו המה כב)"חכמים  ד, אבל (ירמיה  בארנוהו. זה וגם

" החכמה,עצה לשון כפי  לו שיסכים  הן עליהן, שיסכים  המעשיים  הדברים  כל על הנופל "

העולם בעניני  הן ולרע , לטוב התחבולות  במעשה הן  ברשע, לעשות שיסכים  הן

" אין  כי  וכיוצא, ובמלחמות לומר עצה ובמלאכות -מעשה יתכן  כן  על לעשות. הסכמה אלא "

בליעל " ""יועץ רע, ""יועץ רשע, ""יועץ בליעל , ""עצת  און, כשנזכר עצת  זולתי  בזה, וכיוצא "

ונאותים , טובים בענינים  טוב יועץ על שהכונה נדע  אז לרעה, ותאר כנוי אצלו ואין  סתם

והשם סתם התאר בהיות  הדבר וכן  והגון . נאות ענין לעשות  שהסכמתה טובה עצה 475ועל

המורה  תאר אצלו לסמוך הלשון  בעל הוצרך ולא  טובות, עצות  היועצים  על שמורים  סתם

" לומר טוב חכםעל "יועץ או טוב " ""יועץ וכן  טובה , ""עצה צדק , ""עצת  חכמה , "עצת

שכח -העצה  אמרנו למעשה כי  עליו. ורמזנו הנפש , חכמת סוד על נשען  זה דבר וכיוצא .

גדול  מעשה לעשות  מתחזקים היינו לא בנו נטוע  שהיה ולולי  האדם, בנפש  גדולה סגולה

וה  עצה בלי ׂשכלנ ּו ובמשפט בתחבולותיו, מתהפכים  תמיד והיינו קטן, ולכןאו סכמה. ְִֵ

הנפש בעל אם טוב יותר היה מגונה, לדבר עצה על ּתֹורה אם  כי  לטובה. סתם  ְֶַָָהזּכרתֹו

מסכימים היו לא  אז כי  כח -העצה , חסר היה הזה הבליעל היועץ או כח -העצה, חסר היה

השכל  ובתחבולות המחשבות  במבוכות  נשארים  והיו והרשעה, האמת מעשה על

"יועץ"475. שם -עצם



י "ח  חלון - הראשון 665החדר

נאותים לדברים  עצות על הוראתן  שיהיו הראוי  מן סתם, נזכרין בהיותן כן ועל המרופפות .

הבן . והגונים ,

י"ח  חלון

ח  א  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל ח][ראה לון

ÏÏÎ‰È‰".Ê" לומר יתכן  חברו פלונילא  לנפש  עצתו היועץ "העתיק לך. אפרש  זה וענין .

אעפ  לאשתו עצה השואל "שנותן  גם כך, או כך לעשות  שראוי בו הסכימה היועץ שנפש י

שהסכים הסכמתו העתיק היועץ זה כי לומר דרך לנו אין  פיה, על ועשה העצה ממנו קבל

שנפש אפשר אבל לעשות. ראוי שכן חפצה בנפש  כמוהו עתה שהסכים השואל בנפש  עליו

גם מחשבותיה. להניח היועץ הספיק ולא  הראשונה, במבוכתה עומדת  עודנה השואל

לא-טובה  עצה היא  דעתו אומד ולפי  השואל, בנפש  יׁשרה לא היועץ שהסכמת  ְָָאפשר

היועץ, חכמת על הׁשענ ֹו בעבור הזאת  כהסכמה ויעשה יקבלנה אמנם  מבוקשו. ִַָלהשגת

מופתים ובראותו ונסיונותיו, ידיעותיו הסכמות476ועל פי  על שעשו שהאנשים רבים 

לעשות והולך נפש, מנגד ובלבוליו טענותיו מרחיק והוא  מבוקשם, והשיגו הצליחו היועץ

מנפש הפוכה הסכמה בנפשו מסכים הוא  לפעמים גם סגורות . בעינים היועץ כדברי  מעשה

בארנו  לזה וקרוב היועץ, שהסכים מה כפי  ועושה בה, נפשו שרצתה ההסכמה ועוזב היועץ,

ט)למעלה עוד(חלון ו)ויתבאר חלון ח בנפש(חדר העתיקה לא אבל עצה, נתן היועץ והנה .

גודל  הכירו בעבור היועץ על נסמך אך הסכמתו, כדרך מסכמת  השואל נפש  אין  כי  זולתו,

ומכיר  טוב, ליועץ מפורסם היותו או ונסיונותיו, תחבולותיו או ובינתו, שכלו או חכמתו

התחבולות בעל שאיננו או החכמות , נעדר או והבינה, השכל חלוש  שהוא  עצמו את 

להשגת הטובות  העצות  מסתעפים  מאלה כי למעלהוהנסיונות; כמבואר (חלון המבוקש 

יועציםו)"ט  כשאנו ולכן רחוק,477. זה כל כי  כהסכמתנו בנפשו שיסכים הכונה אין  לזולתנו

אעפ  פיה על ויעשה עליה ויסמוך עצתנו שישמע  הכונה ואולם"אבל לנפשו. טובה שאינה י 

הנודעה  מכח-העצה עצה כל מקור היות בעבור רחוק הוא הנפשות  בשתי ההסכמה ְַַָהׁשוית

למעלה כמבואר והבינה, הדעת  ממופתי ולא י)בנפש , מכח -העצה,(חלון צאתה ובעבור .

למעלה בארנו זה וגם היועץ, בנפש  המושלת צפּונה ומנטיה בהכרח ט)יתהוה .(חלון ְָ

דרכי שתהיה אפשר אי  שכמעט  ולפי  ההיא. הנפש השגת  מדרכי  נמשכות הצפונות  והנטיות 

ג  אפשר אי כן  אחד, ובדרך אחד במשקל נפשות  בשתי הנמשכת"ההשגות הנטיה שתהיה כ

שוה  תהיה לא ההסכמה גם  בהם, שוה הנטיה שאין  ולפי הנפשות . בשתי  שוה ההשגה מן 

בעבור  הסכמתה דרך עליה ותערב נטיותיה, כפי הסכמה בה תגלה אחת כל אלא  ְֱֶַבהן,

הילדים , ועצת הזקנים, ועצת רחבעם מענין המשל שם  בארנו וכבר נטיותיה. כפי  היותה

הילדים . בעצת  ירבעם  הזה.478ובחירת  הענין תוכן  להבין תוכל הזה המעשה ומן

הוכחות 476.

מייעצים477.

ו-יד 478. יב, מלכים -א
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È�È‡Âשרש בניני בין  מזה היוצא  ההבדל להׂשכילך רק יותר, בזה להאריך צורך רואה

משכיל " "חכם  שרש  ובין ""יעץ " שרש  כי הכבד חכם. בבנין יבנה לזולתו כשיוצא  ובבנין479"

הנוסף, "480הכבד יח ּכםכמו כב)"וזקניו קה, "(תהלים פתי, ח)"מחכימת  יט , והונח (תהלים , ְֵַ

[פועל] היה שהוא בעבור ׂשכל 481כן שרש וכן  ומוסר. חכמה למדֹו כי  חכם , פלוני ְִֵֶשהיה

" ואֹורכמו ח)"אׂשּכיל לב, "(תהלים  שרש  וכן  "ּבין. כמו העם" את מבינים (נחמיה "והלוים ְְְְִִַ

ז) "ח, שרש  כן  ואין הנוסף. ובכבד בכבד, ומונחים  לזולתם יוצאים שהן  במקום"יעץ , גם כי ,

שאין לפי  הקל, בבנין  נשאר תמיד אלא הנוסף בכבד או בכבד יבנה לא לזולתו יוצא  שהוא

המלמד  כי לנפש , מנפש נעתקים  אלו כי ולהבנה. ולהשכלה לחכמה דומה העצה הענין 

בכח  יודע התלמיד ויהי  זולתו, לנפש החכמה חקי העתיק דבריו קבל אם לחברו ֻחכמה

ג  משכיל אז הצריכות  ההצעות לו כשהקדים לחברו, המשכיל וכן  הרב; כמו וכן"החכמה כ.

" לומר ונוכל כמוהו. זה יבין אז הישר, הדרך כשהבינהו לחברו ,"החכמתיך המבין 

""השכלתיך " וכן"הבינותיך , אליו דברים העתקנו בנפשו, חכמותינו למודי  העתקנו כי  ,

כן שאין  מה כמונו. אלו דברים  ומבין משכיל חכם הוא  ועתה בינתו. אל הענינים העתקנו

כן , ועושה העצה מקבל שהוא  [ואף] כלל, לנפש מנפש נעתקת  שאיננה וההסכמה העצה

" לשון יפול ההסכמה ועל כמונו. מסכים  איננו "עצה אינו ההסכמה ובענין המעשה. על לא ,

תאמר  ולא לזולתו, העצה כשתצא גם  הכבדים בבנינים עצה תבנה לא לכן  עמנו, שוה

יעץ " ""פלוני יעצּת' ""אתה או , איעצ"" ""ּתיעצני, אלא יעץ , לפלוני"פלוני ," יעצּת, אתה " ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

""ּתיעצני לשון  הנחת הקדש כתבי בכל תמצא  ולא בזה, כיוצא  כל וכן הכבד,עצה , בבנין " ִִֵָ

שיתבארו ג ')וכמו בקל.(חדר כולם שהן הכתובים  כל

י"ט  חלון

ט] חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰È‰".Á" לחברו אחד וכשאומר והגדרתה. העצה סיפור על בקל הנחתו "איעצך ענין

" המאמר פלוניכונת  בדבר והסכמה עצה לך ופעמים"אומר עצמו. היועץ נפש  הסכמת  יהיה ,

וכמבואר  פיו, על ועושה עליו נשען שהוא מזולתו ההסכמה קבל אבל הסכים , לא היועץ גם 

" לשואל ואומר אעפ למעלה לב בכל אותה קּבל זו, הסכמה פי על אתה גם שאינך "ע ׂשה י ֲֵֵַ

נפשך  בטבע  כן ""מסכים שלשון ולפי שיסמכו עצה . צריך לפיכך דברים סיפור רק איננו בקל "

" ויאמרו השמיעה, [שרש] בקולילה כדרךשמע יט)" יח, איעצך "(שמות  בקולי  כלומר "שמע ,

" וכן לך. שאגיד העצה עליך וקבל אלי482וכישמע  תשמע  לא  העצה "איעצך ענין  היה ואם  .

בדברים שיקרה כמו שוין, והנועץ היועץ הסכמת ויהיו וההבנה, ההשכלה עם שוה

פיעל 479.

התפעל 480.

השערה 481. לפי  וכתבנו מטושטשת זו  מלה

טו482. לח, ירמיה
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" להוסיף יצטרך לא  והמובנים , בקוליהמושכלים  ""שמע יתכן לא וכן  תשמע. לא איעצך וכי 

מנפש"אלי נעתקת ההסכמה שאין לפי  אבל כהסכמתו? מסכים  הוא גם אם  ישמע  לא למה ,

"(אחר)לנפש, ההוספה נכון  כן על בהכרח . מעצמה תסכים  בקולי[לא] לא "שמע  זה ומפני .

[איעצך!] המקום בכל תמצא  ולא זה, בשרש  הציווי גזרת ההסכמה 483תמצא שאין  לפי

ואם ורצונו. בחירתו יועיל לא בהכרח , הנפש תסכים לא  ואם האדם, ברשות  החלטית 

ואולם עצה. בלי אלא  בעצה יעשה לא המעשה, על הנפש  שהסכימה מבלי לעשות  יתאמץ

" כתוב זה וכנגד הסכמה, בלי  גם  לעשות האדם בבחירת  איעצך המעשה בקולי  שהוא "שמע  ,

והבן . כן, ייעץ לא עוד לו, שיגיד עצתו פי על לעשות  שיבחר ציווי

כ ' חלון 

ט] חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰È‰".Ë" לשון הנחת  ביןעצה יתכן מנפשו, לעצמו כשיסכים בין נפעל, בבנין  "

בבית זה אמרנו וכבר בהכרח, [עושים ] הנפעלים  כי  הדבר וטעם  מזולתו. עצה כשיקבל

הוא  ובזה והבינה. השכל בבחירת ולא הנפש  בהכרח עצה שכל אמרנו ולמעלה הראשון.

אעפ  לכן הדבר. באותו שיש הדרכים  מן בדרך להסכים ע"מוכרח  שהמעשה הסכמה "י  פ

" לומר יוכל לכן  בהכרח , ההסכמה כןהנה לעשות  אעפ נועצתי אתו "" אחר יד היה שלא  י

" בנפעל להאמר מאחר עצתו כשיקח וכן מפלוניבעצתו. אפשר "נועצתי  אי אם  תשאל ואל .

" יאמר איך נפש, אל מנפש  הסכמה בזולתילהעתיק שקר נועצתי וזה ההכרח , שמשמעותו "

" אין  כי כן? להסכים  להכריחו יוכל לא זולתי מזולתו,נועצתיכי  בו שבאה ההסכמה על "

" כאומר עצה, וסיפור הגדה מפלוניאלא  עצה לי ""הוגד הקל שבנין כמו כי  מורה איעצך . "

" כן  לזולתו, העצה הגדת  נפעל נועצתיעל שהוא  מזולתו, העצה הגדת ענינו הנפעל שהוא "

" כמו העצה, לאזניו השמיע  זולתו כי ליבהכרח. ההכרח.הוגד בעבור ּפּועל בבנין שהוא  "ַ

כן ועל גמור. הכרח וזה ברשותו לא  מדבר וחברו האדם , ברשות  שלא  שומעת  האוזן  כי

ועל  מנפשו, הנועץ על הדרכים , שתי  על נפעל בבנין זה בשרש  הקדש כתבי  השתמשו

לקיחת על הכונה אם בכתובים  הנפעל כשנמצא נדע במה תשאל ואם מזולתו. הנועץ

אחר  ויתבאר ידועות במליצות  ביניהן  הבדילו הקדש  כתבי הנה מזולתו? או מעצמו העצה

א')כן  חלון ח' ה."בעז (חדר

כ"א  חלון

י] חלון א חדר ב נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.ÌÈ¯˘Ú‰ הבדל אין שהרי להם, אחד ענין  בנפעל והנבנים בקל שהנבנים  לפי 

" נאמר אם כןבין  לעשות  יעץ ""פלוני  נאמר או כן, לעשות  נועץ העצה פלוני  כשיהיה "

ענין483. אבל  המייעץ. כדעת בדעתו גם  להחליט  עליו יצוה ענינו השערה. לפי  והעתקנו  מטושטשת מלה
כדלהלן . לעשות, שיצוהו אפשר  כן  המעשה
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ההסכמה  היה וכן פלוני , דבר לעשות  החלטית הסכמה  שהסכים  הענין  ובשניהן  מעצמו.

על  הבחנה צריך כן אם  אחר. אופן  על שתהיה אפשר שאי אחר הנפש נטיות  מהכרח תמיד

" ואמרו הקל בבנין פעם  הקדש  כתבי  שישתמשו כןמה יעץ נפעל "פלוני בבנין  אחת ופעם  .

" כןואמרו לעשות נועץ הנזכרים"זה בין הבדל שיש נכון, על לי  התבררה זה על והתשובה .

מזולתן עצה מהן  שנשאל האנשים על הונחו בקל הנזכרים  בנפעל. הנזכרים  ובין בקל

" הכתובים  יאמרו אז עצה, דבר להם יעץ והגידו "פלוני או "יעצתי" וכל יעצת" וכיוצא . "

מבלי דבר זולתן  שיעשו שמסכימים או דבר לעשות  המסכימים על הנחתן  בנפעל הנזכרים

אמרנו כבר כי  זה וטעם העצה. דבר על נשאל ב)היותן "(חדר ענינן  בקל הבנויין אגיד שכל

והסכמה  עצה דבר  ירשים"לך לעשות  מה כבר עצה ממנו לשואל תשובה דרך וזה ,484

" עצתיהנשאל לך מנפשו "אגידה שהוסכם ולא ההגדה ענינן אין  בנפעל הבנויין  אבל ,

שהם ולפי כמצותו. כן יעשו אחרים שגם נועץ ופעמים  לבדו, כן  עושה לפעמים  כן. לעשות

כפי זה מכלל יוצא  אין נפעל. בבנין בנויים הן  מאחרים, עצתו על נשאל היה שלא מורים

שיתבארו הקדש  בספרי הנזכרים  הכתובים מכל ה ')שתראה בעז (בחדר זה שהם"בבית ה

הזה. הסדר על הולכים

ÔÎÂ הדין" התואר בבניןיועץ בשם  התואר הוסב ולא הקל. מבנין  הבינוני דמות  שהוא  "

מעצותיו  אותו לשאול מאחרים הוקם שלא  כח -העצה בעל על הנחתו שאין לפי  נפעל,

בו  נשאלין  שאחרים העצה בעל האיש  על הזה התאר הנחת כל אבל פיו. על ולעשות

שואלים שהם ולפי  פיו. על ועושים  עצות דרכיו כפי להם נותן  והוא עצות , ממנו ומבקשים 

וכמו הקל, בבנין  בנוי לכן  משיב ג ')והוא זה (בחדר תאר שם  שנזכר המקומות מכל שתראה

לבבך."בעז  על ושימהו זה והבן  ה

כ "ב  חלון 

בנוס זה לפרק  מקביל  ב'][אין ח

ÏÏÎ‰Î‰".‡ ב השם אצל הסמוכים עצה של לשמות להניח  יתכן נפעל."לא  בבנין ה

" לשון  שהנחת שאמרנו לפי הקודמים, הכללים מן למשכיל מבואר הדבר "עצה וטעם 

והבינה  השכל בחירת מבלי הנפש נטית בהכרח  מכח-העצה העצה שמקור לפי בנפעל

וגוזר 485במופתים . ומסכים לתבונתו, חקר אין  כי ויתרומם, ית' אצלו יתכן  לא זה וכל

שאמרנו כמו תכלית בעל בלתי ובתבונה י בחכמה "ב)"(חלון לשון  כל לכן "עצה למעלה.

ב  השם אצל ""הוא לשון  בין  המבדיל הגדול ההבדל וזהו בקל. הוא אצלו עצה ה הנאמר "

" לשון ובין עליועצה ית ', ורמזנו האדם . אצל הנאמר ב (שם)" השם  אצל הכתובים  כל ה "כי 

שאמרנו  אחר בנפעל, להבנות  ראוין  כולם  היו האדם  אצל כתובים  זאת  כדוגמא היו אם 

ישיב 484. כלומר

הגיוניות 485. הוכחות
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לשון שכל ומפורסם בנפעל. יבנה מזולתו עליה נשאל היה שלא הסכמה המסכים שכל

ב עצה " השם  אל הסמוך במקרא  שכך "" לנביאיו בנבואה השם  שהודיע דברים  סיפור הוא ה

זאת עיר ועל ככה, לה שיקרה פלונית אומה על שגזר ויאמרו העליונה. בעצתו גזר וכך

הנהגתו  בדרכי  הם כי  יעשו. מה עצה דבר על לשואלים  תשובות  ואינן ככה. לה שיקרה

אלו  וגם  ובארץ, בשמים שעשה מה על הונח  וכן לאדם . בהם  מעשה דרך שאין העליונה

ב  הוא הנה עליהן, שיעץ החכמה חקות  על המונחים  וגם  דעים . תמים  מפעלות  יעץ "הן  ה

לבו  ישים  ומי  לשאול יוכל מי זה כל ומלבד מזולתו. עליהן נשאל היה ולא מקדם עליהן

ואעפ  חי. כל מעין  מסתתר בשמים  האלהים  הנה בו "לשאול? כי קל בבנין כולם כתובים כ

מנטית בהכרח  שהיא האדם עצת כן  לא  חקר. לה שאין  בתבונה שהיא העליונה העצה

" התואר בשם הדין  וכן ב יועץ נפשו. שהוא  אעפ "" בו, מתואר ""ה תאר כדרך שאינו "יועץ י 

עצמו. הטעם  מאותו בקל הונח  זה כל ועם  בו. נשאלין  שאחרים  האדם  על הנאמר

ÏÎÓÂכוללים בניניו ודרכי מליצותיו ואיך הזה הלשון קדושת תבין הללו הדברים

עוד  ויש הכללים  הם אלו התפלספותם. בכל המבקרים עליהן עמדו שלא  היקרות  מדעות

וּיגלּו בלבבך. שמרם עליהם. עיניך שים  הזה. הבית מן  מפוזרים במקומות ויתבארו ְִָפרטים

בעזרת בא  הנני ועתה האמיתיות. הכונות על ותעמוד הקדש כתבי  במליצות תעלומות לך

ב  ""השם לשון  הנחת  על נאמנים כללים בו וליסד שני  חדר לפתוח  ועניניו מחשבה ה "

ומישרים . דעה בדברי  כליותיך ותעלוזנה עיניך תראינה והוראותיו.

0

השני  החדר

˙Â�ÂÏÁ ¯˘Ú ‰˘˘ Â·Â

" ÔÈ�Ú ‰Ó ¯‡·È‰·˘ÁÓÙ�· "" ÔÂ˘Ï ˙Á�‰ .˘‰·˘ÁÓ˙Á�‰ .‰·¯‰ ÌÈ�ÙÂ‡ ÏÚ "

" ÔÂ˘Ï‰·˘ÁÓ· Ì˘‰ Ïˆ‡ """ ÔÈ· ÏÈ„·È .‰‰ˆÚÔÈ·Â '˙È ÂÏˆ‡ ‰ÎÂÓÒ‰ "

"‰·˘ÁÓ" ˙Á�‰ .ÂÏˆ‡ ÍÂÓÒ‰ "‰·˘ÁÓÏÚÙ�· Ô˙Á�‰ .Ô‰È˙Â‡¯Â‰Â Ï˜‰ ÔÈ�·· "

· Ì˘‰ Ïˆ‡ ÔÎ˙È Ô‰Ó ˙Á‡ .˙Â‡¯Â‰ ‰˘Ï˘ ÏÚ"È˙˘ ÏÚ „·Î‰ ÔÈ�·· Á�ÂÈ .‰

· Ì˘‰ Ïˆ‡ ÔÎ˙È ¯Á‡ ÔÙÂ‡ .ÌÈ�ÙÂ‡"" ÔÂ˘Ï· ¯‡Â˙ ÔÈ‡ .‰‰·˘ÁÓ".

א' חלון

חל ב חדר ב נוסח לכאן, מקביל  א][ראה ון

ÏÏÎ‰.ÔÂ˘‡¯‰" כבר מחשבה כל הוא, כך זה וענין בנפש. הנעוץ פנימי  מכח  מוצאה "

הראשון  בבית ג )בארנו בלי(חדר והכחות בראשית . מעשה כחות  כוללת  האדם  נפש  כי 

הנפשות בכל כדמותן אין  ומקצתן במדות, פועלות ומקצתן בגויה, פועלות  מקצתן  ספורות ,
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יצטיירו  לא  אם  הכחות  ואלו עמהן . והנלוה החכמה וכח  והשכל, הבינה המדע , כח והן

ולא  דומם לשבת  האדם  ביד וזה בנפש. ומסתתרות  שוקטות נחות הן לבו כולם , על יעלה

בלי ומתחלפות רבות  והמחשבות  מחשבה. יוליד בלב הכחות  מן  כח  שיצטייר ומיד דבר.

במדות , ורבות הגויה, בפעולות  רבות מחשבות  ויש  וציוריהן. הכחות התחלפות כפי ְִַָמספר,

בלב, מחשבות החיצונים החושים יולידו אלו ומלבד והשכל. ודעת ובבינה בחכמה ורבות

בארנו  וכבר ומלאכת -מעשה. למודיות  ובכל העולם בדרכי  ההולכות המחשבות  בכל והם

ד) והצמאון ,(חדר הרעבון ובהכרח ; הנפש בטבע  מתעוררים בגויה הפועלות  הכחות כי 

ג  התעוררותן ודרכי וכיוצא, המשגל בארנו "השינה וכן  המחשבות. יולידו והם בארנוהו. כ

מתגלים במדות , הפועלות  כחות הן בגויה, הפועלות כחות  הן  הכחות , מן  רבים  כי

אל  הכח מן  יוצאים  כי  ולציירם , לגלותם  האדם  שיפעל מבלי  הנפשות בכל ומצטיירים

כדמותן שאין  הכחות  שגם  אמרנו וכן מחשבות . יולידו כולם  והנה ומאליהן. בטבע הפועל

מכחות אחד או הגויה כחות מן  אחד בעזרת מאליהן  יתעוררו החיים  בעלי שאר ְִַָבנפש 

בהכרח  הפועלים החושים  וכן  מחשבות. יולידו אלו גם והנה מהן . נפעלין  שהן לפי המדות ,

השומעת האזן  ידועה, תבנית  ידועה, צורה בנוי, בית הרואה העין  כמו מחשבות , יולידו

והידים שונים , ריחות המריח  והאף שונים , מטעמים הטועם  והחיך שונים , קולות

כח  אז ׂשבע  כשהאדם משל דרך על מחשבות. יולידו כולם  שונים , בדברים ֵַָהממששים 

מחשבה  הזה הכח  יוליד לא ההיא  ובעת  איננו, וכמו בנפש ונסתר שוקט  הרעבון הפועל

המאכלים בעניני רבות מחשבות  ויוליד בלב ענינו יצייר וירעב, הזה הכח  וכשיפעל בלב.

וכיוצא, והמשגל השינה לענין וכן בזה. כיוצא וכל רעבונו למלאות ילך ואז והמשקים 

השנאה  כחות שקטים  רעתו, מבקש אויב ולא אותו הצורר צר ואין  בטח יושב כשהאדם

יצטיירו  ורודפים, שונאים  מרעים  עליו וכשיקומו מחשבות . יולידו ולא  בנפש, והנקמה

לחשוב  וכשיוסיף והנקימה. השנאה בעניני רבות  מחשבות  ויולידו בלב, והנקמה השנאה

והדעת והבינה השכל כחות גם תהיינה להן , יוכל ובמה שונאיו, מידי ינצל איך מחשבות 

ולהמציא  שונים לדרכים ויתבונן שכליות מחשבות  ויחשוב האלו. הכחות  מן  נפעלים 

רודפיו. ולהשפלת  עצמו להצלת ותחבולות  המצאות 

ÔÎÂ בלבו חכמותיו ציורי  ויתעוררו מלאכת -מעשה, בכל או בלמודיות  חכם  כשהוא 

סבת או הכוכבים  מן  כוכב מהלך לדעת  או מעשה, כלי כל לעשות או בית  לבנות 

שכליות486[העגולות] מחשבות  יחשוב וכיוצא , המשולשים  מן משולש תבנית  או

מחשבת יולידו בלבו, חכמתו דברי ויצטיירו ובמנהגים-ישרים  בתורה החכם וכן והתבונות.

אדם בבני ונבדלים  הנפשות, בטבעי הן המחשבות  אלו וכל ובינה. שכל ומחשבת חכמה

לחשוב  החכמה ציורי בו שהצטיירו החכם  מטבע ולכן  בנפש . המושלים  ציוריהן הבדלי  ִֶַכפי

ובכל  מלאכה בכל מחשבות לחשוב ומלאכת-מעשה הלמודיות  בעל מטבע  חכמה, ִֶַמחשבת 

מחשבת לחשוב השונא  ּומטבע קנאה, מחשבת  לחשוב הקנאי ּומטבע לימודית, ִִֶֶַַחכמה

שלהם486. הסיבוב עיגול מהלך  (אליפסה)כלומר
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להוליד  יאחר או ימהר כן בלב הכחות מן כח  מציאות  כפי בזה כיוצא  כל וכן  שנאה.

" בספר בארנו וכבר עולםמחשבות . "יסוד לשון  הנחת  לנשמת"רוח " זה תואר הונח  ּולמה ,ְַ

ולולי בנפש , הנטועים  הציורים  המוליד בנו הנטוע  הגדול הכח  שהוא  לפי ואמרנו האדם .

מתלבש הרוח כי האדם . בלב ענינם  כמה יוליד הזה והכח  נחים , שוקטים  כולם היו הרוח 

הן והן גדולה. הרחבה ומרחיבם  עניניהם , ומצייר ממעמקיהם  ומעלה הכחות  בכל

כל  על ויתפשט  ענינו ירחיב מחשבה הציור, כשיוליד כי האדם . כחות  שהן  המחשבות 

כאשר  זה בענין עמוקה חכמה ויש שבלב. וההתבוננות  ההשכלות  בגבול גבולו ונסב הכחות 

העולם בנין  כדמות  נפשו ובנין קטן, עולם כדמות  האדם  כי הראשון. בבית  וגם שם בארנו

הצורות מצטיירים  האויר ובאמצעות  העולם , באויר מתפשט  שהאור רואה ואתה בכללו.

הדעת אור מאיר האדם  בלב וכן  ניכרת. צורה היתה לא  אלה שני ולולי  האדם. לעיני כולם

גלויי והן  הפנימיות, הצורות  כל בקרבו ומצטיירים  בקרבו השוכן  ברוח והבינה והשכל

עיני יראו אז החושים. באמצעות  ברוח  המצטיירים  החיצוניות  הצורות  גם  בכללן. הכחות 

וע לצורה. צורה בין  ויבדילו הצורות  בכל ישכילו "הלב פעולותיהן , לפעול הם גם  יחלּו כן ֵָי 

בעז  כולם  שיתבארו כמו ותחבולות המצאות ימציאו ההארה "ויבינו, אבל במקומותיהן . ה

המחשבות . הן מתחלפות, וצורות  גוונים בכמה בו ומתראה האדם. ברוח היא הראשונה

יצטיירו  כולם והטבעיות  השכליות  הכחות לענין וכן רבות . מחשבות יוליד וכח  כח כל כי

כי זה בענין  יותר נאריך ולא  וציוריהן . עניניהן ההתפשטות  תחלת  והיא הרוח, במחשבת 

וה  פרקים . וראשי בקצרה בו לדבר וראוי עמוק בארנו הדרוש הנה האמת . יבין  מדעתו מבין 

" לשון הנחת מה והתחבולות ."מחשבה על ההמצאות ועשות וההבנה ההשכלה טרם שהיא  ,

ב' חלון 

חל סוף ב חדר ב נוסח לכאן, מקביל  א][ראה ון

ÏÏÎ‰.È�˘‰" לשון  הנחת  השכליים ,מחשבה יתכן והענינים הפנימי הציור על גם "

זה על רמזנו וכבר מעשה, דבר עם  התלות  להם שאין  והאמונות ג ')הדעות חלון א' (חדר

" לשון  שהנחת  שבארנו ממה מבואר הדבר וטעם הכחותמחשבה למעלה. הצטיירות על "

שאינן הדמיוניים גם  והשכליות המדעיות הכחות  הצטיירות ובכלל האדם , בתוך הפנימיות

[בנפש] הכחות הצטיירות וכן  בהן, מעשה דרך לאדם  שאין למודיות  וחכמות  487במציאות ,

" האומר כאדם מעשה, לידי יוצאין שאינן עמו הפנימי  מטיב הייתי עדיין  חי  פלוני  היה ,"אילו

" ממנו או מתנקם  בהם"הייתי  ואין  ההיא  בעת בנפש  הציורים  [וכן] מחשבות  הם  אלו שכל ;

" לשונות  בין המבדיל הראשון ההבדל וזהו מעשה. לעשות  לשונותעצה הסכמה ובין  "

""מחשבה " לשון  הנחת כי  נופל עצה . ואינו מעשה, לעשות ההחלטית ההסכמה על זולתי  "

כמבואר והדעות והאמונות  השכליות  י על ב' "ג )"(חלון ולשון על מחשבה למעלה, גם נופל "

" לשון המזכירים  הכתובים  כל לפניך אסביר ואני אלו. בעז מחשבה כל זה מענין  שהן ה.""

השערה 487. לפי  וכתבנו מטושטשת מלה
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ג' חלון

ב חדר ב נוסח לכאן, מקביל  ב][ראה חלון

ÏÏÎ‰.È˘ÈÏ˘‰" לשון הנחת החושב מחשבה יתכן  בהיות  גם  המעשיים  הדברים  על "

והן ההסכמה. ממנו התעלם בעבור לעשות, מה כדת  ידע  ולא הרבות במחשבותיו מתהפך

הסכמה  בידו אין  המחשבות  ובעל לחברתה, מנגדת האחת  הלב, על עוברות  דמיונות  כמו

ומ  בטלות  כולם ותהיינה מהן . מהןבאחת אחת כל על יונח זה כל ועם בעיניו. בוטלות

" המבדיל "מחשבה לשון  השני ההבדל וזה בשניהן. שוה והטעם  שבארנו. למה קרוב וזה .

" של לשונות "עצה בין של לשונות ובין ""מחשבה " לשון כי  דבר עצה . על גם  יפול לא  "

" ולשון כעצתו. לעשות  החלטית הסכמה מסכים בהיותו רק על מחשבה מעשה גם נופל "

" לשון תמצא זה ענין וגם  בטלים. ודמיונים  עוברים  הקודשמחשבה ענינים  בספרי כתובה "

שיתבאר. כמו

ד' חלון

ב  נוסח לכאן, מקביל  ב][ראה חלון ב חדר

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ·¯‰" לשון  הנחת  מעשייםמחשבה יתכן בדברים ההחלטית ההסכמה על "

על  יפול לא אז כי השכל, משפט  קודם ההסכמה בהיות הסכמתו כפי יעשה שהמסכים

" לשון אותו"עצה ההסכמה לבאר החילונו זה וענין ח'). חלון א' נשלימהו (חדר ועתה למעלה.

""בעז  לשון שאין אמרנו הנה רביםעצה ה. דרכים  בין  השכל במשפט  הסכמה על אלא נופל "

והיה  לקצתן , קצתן  סותרות העולים והאופנים  והדרכים הלב. על שיעלו שונים ואופנים 

תתואר  ידוע דרך על בכח-העצה וכשהסכים לעשות. מה כדת  ידע ולא  בעניניהן נבוך

" בתאר כאלו "עצה ההסכמה הסכמות על אבל הכונה. ממנו להבין  זה על משל העמדנו גם  .

" לשון  השכל,"מחשבה יפול משפט בהן היה ולא בלב שהצטייר הקשה הציור ביד שהן לפי  .

שאעפ  בארנו כבר משל. ואתן  בכח -העצה. בהכרח  להסכים צריך היה הנפשות"ולא  שכל י

ובכל  הפועל. אל הכח  מן  הציורים  בצאת נבדלים  הן בראשית. מעשה כל מכחות כלולים 

ממשלת וכפי  ממנה. הפוכים  ציורים  אחרת  ובנפש ידועים. חזקים ציורים  מושלים  נפש 

בנפש ציור ׁשּבהמ ׁשל בארנו וכן פנימי . ציור לפי  פעולה כל כי  והמעשה, המנהג כן ְְֵֶֶהציור

פעולה. שום  יפעלו ולא לה המנגדים האחרים  הציורים  ויתעלמו יסתתרו גדולה ממשלה

וממשלת הסליחה. ציור מושל שמעון ובנפש  הנקימה. ציור מושל ראובן בנפש  תאמר

רוח  ראובן לב על יעבור ואז מלוי , אחת רעה לראובן ויקרה מאד. חזקות  תהיינה שתיהן 

ולא  הנפש , מן תתעלמנה המנגדים  הציורים  כל הנקמה, מחשבת מלא לבו כל ויהיה נקמה

ינקם אם  נבוך היותו מבלי מלוי, ינקום  הנקמה מחשבת ובטבע כלל, בלב מחשבות  יולידו

הסותרים הענינים לשקול צריך היה ולא לבו, עין  נגד הסליחה ענין  הצטייר לא כי  לא , או

סליחה,במאזני רוח לבו על מושל כי  להיפך, יהיה שמעון ובנפש  בעצה. ולהסכים השכל
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ולא  נפשו, בסתר תתעלמנה נקמה של הציורים וכל סליחה. מחשבת מלא  כולו ויהיה

או  יסלח  אם נבוך היותו מבלי  ללוי , יסלח הסליחה ציור במחשבת  כלל. מחשבות יולידו

השכל  במאזני  הסותרים לשקול צריך היה ולא לבו, עין נגד אחר ענין  הצטייר לא  כי לא ,

לשון מהן  דבר על יפול לא  רע, בין  טוב שיעשה בין  ודבר דבר בכל וכן בעצה. ולהסכים

"עצה " לשון כולם על אלא כי"מחשבה " הקדש כתבי  שהזכירו מקום שכל מזה ויוצא .

רעה " במחשבה וכך כך עשו ופלוני  כלל,פלוני  טובות  מחשבות  הרע  בעושי היו שלא  נדע "

ואעפ  רעות  למחשבות וסותרות  הפוכות טובות מחשבות  בלבם  גם  הצטיירו אילו כ "כי 

" בתורת  [ייקרא] הרעה, לעשות לשפוט עצה בחרו שכלו במאזני הדבר העלותם בעבור "

מחשבה  נגדם  הצטייר שלא  עשו, בכח-העצה [לא ] אלא זו. את זו הסותרות המחשבות בין 

מאליהם . עשו הרע  הציור ממשלת מפני  אבל כלל. סותרת

ÔÈ‡Â ג בו שהצטיירו אפשר כי הרע  היועץ בדעתו "כן שהסכים  אלא טובים , ציורים  כ

בהכרח  צפּונה מנטיה ההסכמה והיתה הטוב, הציור מן  יותר מעט חזק שהציור-הרע ְָלפי

מן קצת  שיצאו סימן  בו, מצויירים  הטובים הציורים שגם  ולפי  למעלה. כמבואר הנפש 

הרעים , הציורים יחלשו עונשי במוסר או השכל במוסר יוסר שאם ואפשר הפועל. אל ִֵָהכח 

מנטיה  טובה העצה כן אחר תהיה כי לטובה, מרעה לבו מצב ויהפך הטובים , ויתחזקו

וקשה  כלל, בו מושלים הטובים הציורים  שאין רע החושב כן ואין  לטוב. יותר הנוטה צפויה

הטובים . הציורים  התעלמות ורוב שבקרבו, הרע הציור חוזק רוב בעבור במוסר ִֵֶָׁשיוסר

בלשון עליהם  מסכימים  שהם הגדולים  הרשעים  מעשה ׁשיכנ ּו הקדש כתבי  בכל תמצא ְֶַולכן

""מחשבה " כי  השכל, משפט בלי  עושים  פיו ועל שבהם הרע  ציור המׁשל בעבור פחד , אין  ְֵֶ

עיניו  לנגד ב)"אלהים  לו, "(תהלים  לשון רשעים אצל שנכתב במקומות  ואולם יהיה "עצה . ,

באיזו  נבוך והפושע ברעה, רבים דרכים  הדבר באותו בהיות  האחד, דרכים. משני  אחד על

הנה  בשכלו. הדרכים  שוקל והוא והתחבולות, המלחמות  בעניני כגון  יאחוז, רעה מין

" בלשון יתואר ידוע  בדרך משפט "עצה כשיבחר אחר הסכמה שכלו שיסכים  הכלל כפי  .

ב  יתואר אעפ "עצה "השכל יעשה, מה כדת  מזולתו נשאל הרשע אם  והשני, לא ". שאם י

הנה  בלבו. המושל הרע  ציור מחשבת בהסכמת  המעשה עושה עצמו הוא  היה נשאל היה

בלבבו  הנגלים  סותרים  רבים  דרכים  לעיניו ומצייר מחשבותיו לפניו המעריך הנבוך השואל

" בלשון לתאר הוצרכו זה גם  הסכמה, ממנו מּבין"עצה ומבקש ידוע בדרך שהסכים בעבור ,ִֵ

" בלשון  תמיד יכונה מדעתו עושה בהיותו אבל עליהן. שחשב רבים הבן ."מחשבה דרכים ,

ה ' חלון 

חלון  ב  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל ג][ראה

ÏÏÎ‰.È˘ÈÓÁ‰" לשון  להניח  טובה,מחשבה יתכן או רעה לעשות  ההסכמה על גם "

דרך  על טובים. הדרכים  כל או רעים הדרכים  כל היו אך המסכים, בלב רבים  דרכים  והיו
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או  עליו ביתו ישרוף או יהרגהו, אם הנקימה, באופן נבוך הוא אבל להנקם, שמבקש  משל

יפול  בזה כיוצא שעל למעלה אמרנו והנה הטובה. לענין  וכן  בזה. וכיוצא למלך עליו ילשין 

" כל עצה לשון  בעצה. ולהסכים  השכל במאזני  מחשבותיו אופני  להעלות  שהוצרך בעבור "

[עליו] בו, שבחר הפרטי הדרך על הכתוב כונת שאם  הוא, כך הזה הכלל ענין  אך  אמת . זה

" בלשון  יתארוהו אז רע , מה או טוב מה ולהודיע בעצה "עצה להזכיר ההסכמה שהיתה לפי  ,

כוונתו  רק בו, שבחר הפרטי הדרך להודיע [מפרש ] הכתוב אין  אם אבל השכל. משפט  אחר

בעבור  ולרוממו לפארו או בו, המושלים  הרעים ציוריו בעבור הוא האיש  ענין  ולתעב לגנות

" בלשון יתארוהו אז בלבו, המושלים  הטובים רק מחשבה ציוריו לבו מחשבות כי  להורות  "

והנה  להיפך. או רע, מציור מוצאתה בלבו הצומחת ומחשבה מחשבה וכל היום, כל רע

בעז  לפניך ""אסביר לשון  בהם שנזכר הכתובים כל שהנחתמחשבה ה ותראה אלו, ממינים "

ציורים בהם  ואין רע  מציור הנולדת  מחשבתם  כפי העושים  הגמורים  הרשעים  על כולם

" לשון  וכל הרעים . את  הסותרים או עצה טובים  מאחרים , נשאלים  כשהן  בהם כתוב "

לטעמים בעצתם שבחרו  מה ענין להשמיענו כשהכוונה ובתחבולות , במלחמות  כשיועצים 

מהן . ואחד אחד בכל שאזכיר ידועים 

ו ' חלון 

חלון  סוף  ב  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל ג][ראה

ÏÏÎ‰.È˘˘‰ ב השם  על העצה תארי להניח שיתכן  כן"כמו למעלה, שבארנו וכדרך ה,

" לשון הקדש  כתבי  ב מחשבה הניחו השם  מנהגי על מקום"" בזה ויש ולעונש . לטוב ה

" לשון בין  להבדיל יש  במה ולהתבונן  "עצה להסתכל לשון ובין  ית' אצלו הכתוב "מחשבה "

השם , לענין יאות  מהן  אחד גם  אין  האמורים  בכללים ביניהן  שהבדלנו מה כי אצלו. הנכתב

" לשון  הנחת  שאין  ביארנו כבר כי  רב, עילוי  ויתרומם  בדרך עצה יתברך רק ית ' אצלו "

ב  הוא  כי  שומעת אוזן להסביר נאמר ולמשל הלשון . לה "העברת  שאין בתבונה מסכים ה

והתבונה  החכמה אדון הוא באמת . לפניו וידוע גלוי  הכל כי  ולברר, לשקול צריך ואינו חקר,

שאין עליונה בחכמה קבוע  בארח  מהן  אחת  כל המחשבות . לענין  הוא  וכן  כולם . והמעשים

על  חלילה. חלילה למחשבה ממחשבה משנה ואיננו הראשון, בבית זה בארנו וכבר קץ. לה

" נאמר שניתיזה לא יי' ו)"אני  ג, "(מלאכי ואמר מחשבותי. מחשבותיכם  לא  נה ,"כי (ישעיה

"ח) ואמר ודור , לדור לבו מחשבות  תעמוד לעולם  יי' יא)"עצת לג, עלינו (תהלים  כן  ואם .

" בלשון פעם  הקדש  כתבי  השתמשו מה על "עצה להתבונן בלשון פעם  תמצא "מחשבה " ?

או  לטוב האומות מן אומה על שגזר השם גזירות  כשיספרו בספריהם רבות  במקומות כן

" יאמרו פעמים כןלרע, לעשות יעץ יב)"השם יט, ישעיה חשב (עיין השם  יאמרו ופעמים 

כן ח)לעשות ב, איכה ח; יח, ירמיה  היורדות(עיין הפעולות על הונחו הלשונות  ששתי  ולפי .

ב  השם עליהם שהסכים  וברחמי"מלמעלה מהן ? לשון  כל יורה מה על דבר פשר יודע  מי  ה,

ב  בבית"השם  המבואר על נשען  הזה וההבדל הלשונות. שתי בין  המבדיל מה לי התבאר ה

בארח  וזה המקבלים . ענין  בפי  תשתנה אבל תשתנה, ולא אחת שהחכמה והוא הראשון
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בצדק  הכל לרע , או לטוב החכמה ארח  לעומתו יכין  כן הנפשות  מן  נפש  מצב שכפי  חכמה

ארח  לעומתה ישתנה כן לטוב, מרע או לרע מטוב הנפש תשתנה ואם ומישרים. משפט 

משפט  לקבל מוכנת היא  [לעולם ] כי  לטוב. מרע או לרע  מטוב העליונה החכמה מחשבת 

המשפט  היה וכאשר לעולם . לעד ונאמנות  קבועות המחשבות  והנה כזה. מצב לפי  המוכן 

לפי ונפש  נפש כל עם וכן  ודור. לדור תהיה וכן עתה. עד הוא כן  כזאת , נפש עבור מאז

ודבר  המקבל. מצד והשינוי  בזה. לדבר הרחבנו ושם לרע . או לטוב מקבלת [היא ] מצבה

" הנבואה בספרי  כתוב הגויזה ושב ולהאביד. ולנתוץ לנתוש  ממלכה ועל גוי על אדבר רגע 

על  אדבר ורגע  לו. לעשות  חשבתי אשר הרעה על ונחמתי  עליו, דברתי אשר מרעתו ההוא 

הטובה  על ונחמתי בקולי, שמוע  לבלתי  בעיני  הרע  ועשה ולנטוע . לבנות  ממלכה ועל גוי 

אותו  להיטיב אמרתי ז-י)"אשר יח, .(ירמיה 

Â�„ÓÏ העליונה החכמה מחשבת  כפי  ואבוד ונתוץ נתוש  להיות מוכן שהיה שהגוי

עליונה  מחשבה לעמת מוכן  להיות  מצבו ישתנה מרעתו כשישוב ובמישרים , ֻבמשפט 

ההוא  הגוי כשישתנה והנה להפך. וכן  כאלה. ברעות נוהג שאינו מי עם  המקבילה אחרת,

ובמראה  בהגיונותיהם  הנבואה הנביאים  כשרואים ולכן  הטובה. או הרעה עליו יבוא  לא 

ב  והשם  האומות , מן אומה על לבוא  העתידה רעה או טובה אם"הנבואה, מהם  העלים  ה

" בלשון הגזרה יתארו אז לרע , או לטוב ההיא באומה תחול להם הנודעת ,"מחשבה הגזרה

יעשה  אם או הרעה; עליהם תחול לא ואז מרעתו, ההוא הגוי  ישוב אם  יודעים  אינם כי

מצב  לעומת ישתנו העליונה החכמה מחשבות כי הטובה עליהם תחול לא  ואז הרעה

פנים כל על תחול לרע  או לטוב שהגזרה נביאיו אזני את  השם  יגלה אם  אבל המקבלים.

ב  השם  כי  ההיא , עליהם"באומה שנגזרה שהאומה לפניו וגלוי  אחרית , מראשית  צופה ה

שימנע ההוא הזמן במשך רעות  יעשו לא ידוע  בזמן  רעותן488הטובה בגלל הטובה מהן

ב  השם  שיודיע מקום כל העליונה. החכמה מחשבת משך יתארו "כפי  אז לנביאים, זה ה

" בלשון  המבואר"עצה הגזרה הכלל על נשען והוא מאד נכבד והטעם ט . חלון א' ו)"(חדר

" לשון שכל כפיעצה למעלה המעשה המסכים  שיעשה ההחלטית  ההסכמה על נופל "

" ולשון השתמשו מחשבה הסכמתו. ולכן  מעשה. אחריהן  שאין  ההסכמות על גם  נופל "

" ית'עצה בלשון מהשם מוסכמת היא עליה שנראו שהגזרה האזן  להסביר משל בדרך "

" ובלשון  הגזרה. שתחול שידעו גם ההסכמה, כפי  המעשה השתמשו מחשבה לעשות  "

תנ  על שהיו שנאמר בנבואות  העם יבחרו במה הנביאים  ידעו ולא לא , או ישובו אם אי

תחול  אם להם  נודע  שלא ולפי ההוא . העם בחירת מהם העלים  ה' כי הגזרה, עליהם

" בלשון  תארוהו לא לא, או הגזרה וחשבתיהמעשה תחול ולא  מרעתו, העם ישוב אולי  כי "

לשון בהם  שסמוך הכתובים  כל לפניך אסדר ואני  באמת , דבר פשר זהו להיפך. וכן  בהם,

"עצה " ולשון ב מחשבה " השם  על הזה."" הסבר על הולכים שכולם  ותראה ה,

ימנע 488. זה שמפני
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ז' חלון

חלו ב  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל ד][ראה ן

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ·˘‰" לשון להניח  יתכן שלא  תבין  המבואר ב מחשבה מן השם  אצל ה ""

וזהו  לפועל. יצאו כי  בהחלט עליהם ידענו כבר בהיותם  כי  נעשו. שכבר מדברים  כשידברו

" לשון בן  המבדיל "עצה ההבדל לשון ובין  ית ' אצלו הנכתב לשוןמחשבה " אצלו. הנכתב "

"עצה " ולשון כבר, העשויים המעשים  על גם  יכתבו הגזרותמחשבה " על רק יכתבו לא  "

" לשון  יפול שלא  מזה ויוצא  לא. או יחולו [אם ] ונעלם לבוא מעשה מחשבה העתידות על "

" לשון  עליהם  יפול ולכן  וישר. באמת  עשוים כולם כי  וצאצאיהם  וארץ "עצה שמים

י כמבואר חלון א "ג )"(חדר לשון  יפול לא  וכן  בטעמו. דבר החקיםמחשבה למעלה על "ֻ

לעולם להיעשות שחקקן כיון  לעשותן . אדם לבני שצוה והמצוֹות והתורות והמשפטים

" לשון עליהן ויפול הזמנים. מן בזמן ישתנו כמבוארעצה ולא  י " יפול ב)"(חלון ורק למעלה.

" ולעונשמחשבה לשון  לגמול לשכר בריותיו בענין מנהיג שהוא  ההנהגה סוד רק ית ' אצלו "

" ולשון עלינו. תלויין כשהן  בעולם , להתחדש העתידים  הגזירות  מן יפול עצה כשידובר "

קדש כתבי  בכל תמצא לא  כי  ויציב נכון  והכלל כמבואר. בבירור שיחולו לנו כשנודע עליהן

" לשון  לשוןמחשבה תארי  בהם כתוב אך והתורות . החקים  על או וארץ שמים  מעשה על "ֻ

והבן ."עצה " .

ח' חלון

ב חדר ב נוסח לכאן, מקביל  ה][ראה חלון

ÏÏÎ‰.È�ÈÓ˘‰" לשון  "מחשבה כל כמו הקל. בבנין  בנוי  בעצמו העומד "חשב " ."חשבת"

כבר  כי הפנימיים. מציוריו מתפשטות [שבו] לאדם  הטבעיות המחשבות  על כולם  והוראת 

א') האדם(חלון שיחשוב מחשבה בכל ולכן  מחשבה. יוליד בלב המצטייר כח שכל אמרנו

מחשבת הן המדות, מן  מדה מחשבת  הן חכמה, מחשבה הן ובינה, שכל ציור מחשבות 

הקל. יונח  כולם  על מעשה, ומלאכת לא, או בדמיון  והבל, סכלות מחשבת הן הגויה, ְִַָכחות 

לשרש זה בצד דומים והם השכל, ובניני המצאות ולא פנימיות הרכבות  במחשבה שאין לפי

בנפש יוצאים  שאינן  לפי בקל יבנו בעצמן  כשעומדים ולכן  וכיוצא. הרכבה אין  בה חכמה

ומוציא  מחשבה על מחשבה מרכיב תאמר שאם הראשון. בבית שבארנו וכמו עצמה,

מרכבות , המרכיב השכל במעשה ונכנס ומחשבה חשבון  מגדר יצא כבר והמצאות, תולדות 

" לשון עליו יונח  התפשטות"מחשבה ולא  אלא הרכבה איננה מחשבה בגדר שהוא  וכל .

כמבואר האדם  ברוח  א')הציור שהמחשבה (חלון שתאמר עד [הכרח ] בזה ואין למעלה,

להבנת ראויה ותהיה בנפשו המושלים מציוריו נולדת שהיא  לפי אדם של ברשותו איננה

דעתו  יתן  ולא לבו, מעל יסירם  רוצה ואם  האדם, ברשות הן  המחשבות כל כי הנפעל.

ברצון , חושב הוא הרי  בה ותופס מרחיבה והוא רוחו על העולה מחשבה כל ולכן  עליהן.
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האדם דבר של כללו מחשבתו. כפי  מעשה לעשות  ידה על מסכים אם  לומר צריך ואין

עושה  עליה וכחושב לבטלה; יוכל בלבו מחשבה תעלה באונס ואם  מחשבתו, על מושל

בקל. ּיּבנה לרע  או לטוב יהיה מחשבותיו ומרחיב חושב כל ולכן ִֶָברצון.

ÌÏÂ‡Â.בקל ּיּבנּו ואז טבעו, כפי  בהן חושב שהוא  מחשבות מהן [ׁשּתּפּתחנה] ְִִֶַָָָצריך

וברצונו  טבעו כפי אמרנו שאנו וזה שיתבאר. כמו בנפעל ּיּבנּו ובטבעו כרצונו אינן  ִָואם 

וגאון , גאה מחשבות וחושב גאה שהוא  משל דרך על ציורו, מטבע  שתצמחנה לומר ִֶַרצה

גאון , מחשבת  לחשוב הגאה טבע  כמו שנאה, מחשבות  עליו וחושב לרעהו שונא  שהוא

ואלו  הטבע . כפי זה בענין  ישוו אדם בני  וכל שנאה, מחשבת לחשוב השונא  ִֶַומטבע

ויחשוב  ענוה, ומחשבת נמיכּות  מחשבות יחשוב ירצה אם  כי ברצונו, הם  ְִהמחשבות 

בני בהם נבדלים כן על האדם ובבחירת  ברצון  תלוין שהם ולפי  ואהבה. סליחה מחשבת 

ושפלותא  ענוה מחשבת  לחשוב אוהבים ויש  וגאון, גאה מחשבה לחשוב אוהבים  יש  דם .

וקדושה, פרישות מחשבת לחשוב אוהבים ויש תאוה, מחשבת לחשוב אוהבים  יש  הרוח .

מהן אחד כל על יאמר ובטבע ברצון חושב אחד שכל ולפי  והבחירה. הרצון כפי הכל

חשב " בעז פלוני  בסמוך שנבאר כמו נפעל, בבנין  הבנוים כן  ואין  בקל. אסדר "" ואני  ה.

בעז  למיניהן  הקל בבנין הכתובים  כל טבעיות"לפניך מחשבות כולם שהן  ונראה ה.

האדם . בבחירת התלויות

ט' חלון

חלון  ב  חדר ב  נוסח לכאן, מקביל ו][ראה

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ˘˙‰" לשון ואעפ מחשבה יתכן נפעל. בבנין  נפעל "" בנין  שהוראת שיסדנו י

לחשוב  שיכריחנו לו חוצה מכריח  לאדם אין כי במחשבות, יתכן לא  וזה ההכרח , על

" בלשון הנפעל יורה הנה בעז מחשבה מחשבות. לי נתבררו והם הוראות, שלש ה ""

ואני זה. בלשון הנפעל הניחו מהן  הוראה כל שעל תראה כי  הקודש ; כתבי  ממליצות

פה. לך ‰¯‡˘�Â‰אבארם  ‰‡¯Â‰‰האדם נפש  בטבע שאין  זרה מחשבה החושב הוא

בעל  ימצא  ולא  הרעים . הציורים  מטבע  ולא  הטובים הציורים  מטבע  לא ִִֶֶַַלהולידה,

הקדש כתבי  עליו יניחו ואז אדם. כל בעיני זרה מחשבתו כי  כמוהו. שיחשוב חבר המחשבה

הוא  והרי הנפש  בטבע שאיננה מחשבה חושב פלוני כאומר ההכרח. על המורה הנפעל

ולחנך  להטיב הרחמים  בעל מטבע  משל דרך על נפשו. טבע  מפני עליה לחושב ִֶַכמוכרח

נכרי הוא ואם אדם. ובחוסר-כל 489לכל במצוקה כשיראהו שלשום , מתמול הכירו ולא 

יחשוב  ציור-הרחמים  בעל שהוא מי  וכל רחמים . מחשבת  ויחשוב עליו, רחמיו יתעוררו

מחשבת ויחשוב יחון, לא  הנכרי  את אכזרי , בטבע שהוא  ומי  כאלו. מחשבות ברצונו בטבע 

" שלשום ?אכזריות  מתמול הכרתיו לא  לאיש ומימי לחמי  ונתתי  הזה? האיש  עם  אני "מה

ומיודעיו489. מקרוביו איננו כלומר
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יותר  להתאכזר שמטבעו ויש וברצונו. בטבעו כן  יחשוב האכזריות ציור בעל שהוא  מי  וכל

גדולה  אכזריות  וזהו מאומה. להם  יתן לא עשיר הוא ואפילו אתו גדלו אשר עניים נגד גם 

ויהיו  העניים  לקרוביו גם  יתן  ולא  ממנו אכזרי עוד ויש והאכזרי. הכילי בטבע היא  אבל

לומר  וקרוב מעשרו. מאומה להם  מ ּתת ואחיותיו אחיו נגד שיתאכזר עד כנכרים ִֵבעיניו

מופלג  עשיר אדם שימצא אבל קרוביו. על מעט לרחם  האדם מטבע כי הטבע, נגד ִֶַשהוא

טבע במציאות זה אין עליהם , רחם  לבלתי  כנכרים  בעיניו ויהיו ובנותיו בניו נגד ויתאכזר

יוצאי על החמלה נפש  בכל נטוע כי  האכזריות, בתכלית אכזרי  בהיותו אפילו האדם  נפש 

על  החמלה נטוע  הטורפים  בבעלי-חיים  שגם תראה הלא בצערם . לבו ושיתעורר חלציו,

" הנביא שאמר כמו במדבר בניהם , כיענים  לאכזר עמי  בת  גוריהן, הניקו שד חלצו תנין  "גם

ג ) ד, מרוב (איכה כן  עשו ולא  לאכזר היתה עמי ובת  ילדיו, על יחמול התנין גם כלומר .

בכמו  להתאכזר האדם  נפש מטבע  אין  כי  אדם , בני אכזריות  כטבע  אכזר [דמּו] ולא  ִִֶַצערם.

שהוא  אדם  כשנראה ולכן כלל. בהם נטוע  החמלה מדת  שאין  במדבר ליענים דמ ּו אבל ִאלה,

" שהוא נאמר לא  ובנותיו בניו על אכזריות מחשבת נאמר חושב חושב אבל לנכרים , אותם  "

" הוא נחשבו שהם  אבל כאלה. מחשבות  להוליד הנפש בטבע  שאין להורות לנכרים, לו "

חכמת בסוד הוא אבל לו, מחוצה נפעל שהוא הכוונה ואין  נפשו. טבע  נגד בהכרח  בנפעל

מחשבת לבבו על ויעלו נפשו ישחית  באחריתו עת, בכל רע לצייר האדם  שבהעמיק הנפש .

" כדרך להסירם , בידו אין מאד רחמיו זרות ושחת  אחיו בחרב רדפו יא)"על א, וכן(עמוס .

[הבטחונות] לבעלי שאינן490יקרה לבבם  על זרות  מחשבות  ויעלו דעתם ישחיתו שלבסוף

לפניך  אציע ואני  מפורסם . וזה כן , לחשוב מהם  כמוכרחים הם  ואז כלל, הנפש  ציורי  בטבע 

בעז  זה ממין שהן  ה."הכתובים

י ' חלון 

ח  ב  נוסח לכאן, מקביל  ז][ראה חלון ב  דר

ÏÏÎ‰.È¯È˘Ú‰‰È�˘‰ ‰‡¯Â‰‰ כמו אדם  בני  המון  בהיות הוא  הנפעל עליה שיורה

ענין על הנפש מחשבת  טבע  כפי זרה שהיא הענינים מן  ענין על מחשבה לחשוב מוכרחים 

ומוכ  השכל כפי זר והחוש , השכל מן זה במאמר נמשכים והזרות ההכרח  וענין מןזה. רח

על  או כך תבנית על שהם בינתו או שכלו האדם דעת  שיבין  הם  רבים  דברים  כי החוש .

חושב  היה והבינה השכל טבע  לפי והנה ההוא. והשכל הדעת  משפט יכחיש  והחוש זה. דרך

ויברר  האזן משמע  או העין  מראה יבוא  כן ואחר דרכיהן . כפי  אלו הדברים  על מחשבות 

אחרות מחשבות לחשוב מוכרח  ואז והדעת . והבינה השכל טבע ממחשבת הוא שהענין

משל  דרך על תחלה. עליהן  שחשב הטבעיות ממחשבות הפוכות שהן  הדברים אותן על

היה  ואילו כן. חשבו ׂשכלם  ובאמת הים, הארץ כדור חצי כי חשבו הקדמונים  ִָהחוקרים

שאר 490. על  חסים אינם  והם בטחונם ]. כל  ׂשמים [בהם  גבול  ללא הון  שאוגרים לאלו רבינו  כוונת ִָאולי
האדם . בני
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" שחשבוהו בחלק היושבים  אדם  מבני לפניהםיםאחד להורות האלו הארצות  אל בא  "

[רק  הים אומר היה ידים , רחבת ארץ שם  שיש  ולהראותם החדשה הארץ אל ללכת הדרך

" בהכרח שמה כבואם כי ּתח ׁשב, שהשכל ּתח ׁשב בעיניך] יעיד החוש  כי  יבשה, בעיניהם " ֵֵֵֵָָ

מן מוכרחת  והיא  הטבעית הראשונה מן הפוכה השניה שהמחשבה ולפי במחשבתו. הסכיל

הנפעל. מליצת עליה הונח  החוש ,

ÔÎÂ שהרצועה הקדמונים  לדור 491מ ׂשכל יכול [אדם  אין המשוה [קו] שתחת  היבשה מן ִֵֶ

" קראוהו כי טבעית, שכלית מחשבה היא  וזאת  השרופה שם]. חוםארץ רוב בעבור "

היא  כי  והראנו ארצו אל והעבירנו ההיא  הארץ מיושבי  אדם  אלינו בא  היה ואם  ָהשמש.

" הזאת הארץ אומר היה נושבת, תחשב ּתח ׁשב ארץ בהכרח  שמה בבואנו כי נושבת, ארץ " ֵֵָ

לזה  כדומה כל וכן במחשבותיו. הסכיל שהשכל החוש ויעיד מיושבת . שהיא  כולנו בעיני 

בענין הנפעל יונח כולן ועל האדם . שכל מחשבת מכזב שהחוש  לאלפים  רבים פרטים

הטבעיות . הראשונות המחשבות מן הפוכות השניות  המחשבות  על מוכרחים כולו שההמון

ÏÚÂ ב השם שיעשה הנפלאות בנבואה כשרואים  הנביאים ידברו זה דבר "דרך לשנות ה,

הפליאה  עוצם בעיניהם כשיראו אדם בני  שיחשבו השניה המחשבה יניחו ענין , אל מענין

נפשם . בטבע כה עד שחשבו ממה הפוכה מחשבה לחשוב החוש  שיכריחם לפי  בבנין-נפעל,

דרך  על עליהן  לחשוב מוכרחים כולו שההמון  המופתיות  המחשבות כל כלולים  הזה ובכלל

מחשבה  לחשוב מהן לאחד אפשר שאי  ממנה ברור בחוש הענין להם התברר בעבור אחר;

מים שואפים ושהעננים מאיר, שהשמש חושבים כולם  משל דרך על דבר. אותו על אחרת

" לשון כך על יונח שאם באלה וכיוצא  מקרר. והשלג מחמם . הנחתו מחשבה ושהאש יהיה "

נבדלים המחשבות  ואלו כן. לחשוב החוש מן  כולם  מוכרחים  היותם בעבור נפעל בבנין

טבעיות מחשבות על כולם שהן הקל בבנין  המונחים  מחשבה של מלשונות עצמי הבדל

חושבים וקצתם כך, עליהם  חושבים ההמון  מן  שקצת  נטיותיו, וכפי  האדם  ברצון  התלויים 

שבארנו וכמו אחר באופן ה ')עליהם  בהם(חלון אין בנפעל להבנות הראוין אבל למעלה.

במחשבות הדין וכן  [מוכרחת] מחשבה על מוכיחים כולם כי ולבחירתו, האדם  לרצון מבוא

יחשבו 492מופתיות בהכרח  כלומר נבראים, יחׁשבּו והארץ השמים משל, דרך על ְֵָבדעת.

הדבר  שאין הדעת  בשקול נטוע כי אותם , ברא שה' נבראים והארץ שהשמים כולו ההמון 

שכולם ולפי  אחר. אופן על בטבע  לחשוב שיוכל האדם  מן  אחד ואין  עצמו. את  עושה

המקיף. הים נגד מדלי  כמר תחשב הזאת האבן וכן בנפעל. יונח  אחד דרך על לחשוב ְִִַ[דרכם ]

אמרנו  בכונה ואולם  אחרת . מחשבה בטבע  לחשוב יוכל אחד ואין  כן. יחשב בהכרח כלומר

" עליהן יונח לשוןמחשבה שאם  באלו כיוצא  על הקדש  כתבי הניחו שלא  לפי  בנפעל, ינוח  "

מחשבתמחשבה " להזכיר המדבר מטבע שאין לפי מיוחדת. הודעה לצורך כשהוא  זולתי  "ִֶַ

האזור 491.

הגיון492. על  מבוססות
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ושהענן מאיר? לכוכב נחשבת  שהשמש לומר מה מפני כי האלו. הענינים על אדם בני 

וזה  צורך. ללא זה כל בוערת? נחשב ושהאש גשמים? למוריד מזכיר 493נחשב כשהמדבר

וכיוצא  בוערת  האש  גשמים . מוריד הענן  יומם. לאור נתון  השמש שיאמר השמש, ענין 

הדברים על גם  מהצורך]. בזה [היה אותם, מכזב ואין עצמם  על המעידים כאלו במאמרים

" של לשונות  עליהם יפול הדעת במופתי או בחוש ו ידיעה המבוארים שיתבאר "מדע"" כמו ,

" חייםבספר  מים בעז באר """ לשון הניח  ולא  לצורך.מחשבה ה. זולתי  ההכרח  על "

‰ÊÂ ומחלק ים, הקדמונים שחשבוהו הארץ כדור מחצי למעלה שאמרנו המשל מן 

וזהו  אחד [דרך] על כן חושבים  כולם  והיו שממה. שחשבוהו המשוה [קו] שתחת  היבשה

אומרים היו טועים , שהם להודיע  זה ענין  מזכירים בספריהם  הנביאים  היו ואם  הכרח .

" האלו האנשים שממ נחשב בעיני  המשוה ותחת  ים, הארץ כדור חצי  וענין" תחשב, ה

שהיא  מחשבה לחשוב מוכרחים  יהיו כולו שההמון  הקדש כתבי  כשיודיעו הוא האמת

נזכר  היה אם עצמו המשל מאותו יובן זה וגם  הנה. עד שהיתה הטבעית  ממחשבתו הפוכה

ארץ, השני  שהחלק כולם אדם לבני  שיתברר זמן יבא להודיע רוצים  והיו הנביאים , בספרי 

[מיושבת] שוממה וארץ תחשב, לארץ הים אומרים היו נושבת ; ארץ המשוה [קו] ושתחת 

" לשון שכל תבין  המבואר ומן  כן. לחשוב החוש מן  מוכרחים שיהיו לפי "מחשבה תחשב,

שתהיה  בין  אחת, דרך על אדם  בני כל שחושבים מחשבה על הוראתו זה, ממין נפעל בבנין

אחר, בדרך לחשוב מוכרחים  כולם והם הואיל שקר, מחשבת שתהיה בין  אמת  ֵמחשבת 

מן זה מין  והנה בנפעל. בנויה להיות  ראויה לרצונם מסור זה בענין המחשבות  השתנות 

מחשבת על והנחתה הראשונה כי הנפעל, עליה שאין הראשונה ההוראה מן  הפוך ַָָָהנפעל

הנחתה  השניה וההוראה אדם. שום נפש בטבע נחשבת שאינה מחשבה החושב אחד ַָָָאדם 

והבן . כולן , הנפשות  כל בטבע בהכרח שהן  המחשבות על

י"א  חלון

ÏÏÎ‰È‰".‡˙È˘ÈÏ˘‰ ‰‡¯Â‰‰הנפש מחשבת  מטבע  בהיות היא  הנפעל עליה ִֶַשיורה

כולו  ההמון  יצטוה המושל ובפקודת  השכל. לפי ידועה בדרך הענינים מן  ענין  על לחשוב

חושבים היינו לא  שבטבע  או הטבעית. המחשבה דרך הסותר אחר בדרך עליו לחשוב

המחשבה  דרך ויורנו מחשבות , עליהן לחשוב יכריחנו המושל ובפקודת  כלל, אלו בדברים 

ואל  הנפש. מחשבת טבע ונגד גמור הכרח שהוא  לפי הנפעל [בא] בזה כיוצא כל על בהן,

" שאמרנו זה כי מחשבה תחשוב לחשוב ההמון יוכרח  המושל שאמרנו בפקודת  מה סותר "

י') מלך (חלון על אמור הענין  אין  כי המחשבות . על שיכריחנו לו חוצה מכריח לאדם שאין

הפוכות מחשבות או האדם דעת  שיקול נגד מחשבות  שיצוה מושל או שוטר אדם מבני

מחשבותיו, מה רואה אין  גם במחשבותיו בחירי אדם  כל כי האדם . בני  יצר מחשבת ִֶַמטבע

נאמר 493. וזה
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ב  הוא  המחשבות ."זולתי  על לא המעשים , על הוא  לצוות  אדם מבני המושל שיוכל מה ה.

הזה  הכלל ב 494אבל השם שצוה התוריים המאמרים  שיצוה "כולל הכונה ואין  עליהן . ה

ב  והחושב "השם קדושה, מחשבת  בהכרח  לו שיחשוב תאוה, מחשבת החושב הכסיל את  ה

של  לשונות  יתכנו לא כאלו ענינים  על כי צדק, מחשבת  לו שיחשוב רשעה מחשבת 

ב  השם אבל המצוה "מחשבה. כי במעשה. כלולה והמחשבה כך, תעשה ואל כך עשה יצוה ה

שמצווה  ומי  צדק. מחשבת לחשוב בחר הנה לעשותו, עצמו על ומקבל צדק לעשות

יתכן לא  כי  קדושה, מחשבת לחשוב בחר הנה ה', למצות לשמוע עצמו על וקבל להתקבל

" בלשון הנפעל מליצת  יתכן  אך לה. קודמת  מחשבה בציור זולתי  בעניןמחשבה המעשה "

ב  השם  כשיודיע  הודעת"זה ותהיה הדברים . מן  דבר על יחשבו מה כדת  מצוותיו לשומרי ה

כי לבם . מחשבת  בטבע הדבר אותו על חושבים  שהיו ממה הפוכה שהודיעם  המחשבה

ב  והשם  ככה, לחשוב שכלם  כי מוכרחים היו כולו שהיא "ההמון  לכם מודיע אני אומר ה

בעבור  הנפעל, יפול זה על שחשבתם . ממה הפוך לחשוב לכם ושראוי וטעות, הבל מחשבת 

בעבור  ההכרח וענין הראשונה. ממחשבה הפוכה אחת  מחשבה לחשוב מוכרחים היותם

ב  ב "שהוא הוא כי הדעת בשקול ונטוע הנכונה. המחשבה הודיעם  דבר "ה וכל אמת  אל ֵה

והוא  למעלה. שבארנו הנפעל עליה שיורה השניה הוראה למין דומה וזה ממנו, נעלם  לא 

בהקב  למאמינים וכן  הלב. טבע  מחשבת  נגד החוש מן מוכרחת  מחשבה עדותו "על יקבלו ה

ב  השם  יודיע אם משל דרך על החוש. מעדות  יותר דבר, על וכך "שמעיד שכך למאמינים  ה

והיה  החוש , עליו העיד מאילו יותר בעיניו ברור הדבר יהיה השמים , מדת או העולם מדת 

ב  הוא כי תכריח שהדעת לפי  דעתו. במופת או בידיו המדה ּודברֹו"מודד האמת , מקור ְָה

ית'. נגדו וכאפס  כאין  לבו ומשפט  האדם ושמחשבת  לעד; וקיים אמת

Ô˙‡Âידועים משפחה בני  היו מעולם  ויושביה אדם מלאה מדינה רואין  כשאנו משל. לך

ב  והוא  בה. היושבת  המשפחה ארץ תקרא הזאת המדינה כי  בהכרח חושבין  ואנו ה "לנו,

בה  שישבו [אחרת] למשפחה מראשית היתה הזאת הארץ כי  טועין  שאנו בנבואה יודיענו

" הזאת הארץ נאמר אז לחשוב ּתח ׁשב בראשונה. עתה מוכרחים שאנו לפי זו, למשפחה " ֵֵָ

אעפ  בטבע. חושבים  שהיינו ממה הפוכה ממשפט "מחשבה ההיפך על החוש  העיד שלא  י 

ב  השם  מצות  כי הכל."הלב, על תקיש הזה המשל ומן החוש. מעדות יותר באמת נפלא ה

בעז  זה ממין שהן  הכתובים כל לפניך אציג  ה."והנה

י "ב  חלון 

ÏÏÎ‰È‰".· המ "מן  לשון  הנחת יתכן שלא  תבין ית'מחשבה בואר אצלו נפעל בבנין  "

אין הכל ויודע הכל יוצר הוא  קץ אין עד ויתרומם יתברך שבארנו. השניה ההוראה כפי

מכדור  המשל כדרך המחשבה, כפי כך או כך לפניו שנחשב לומר שנוכל ממנו נעלם דבר

בו494. עסוקים  שאנו  י "א כלל
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ב  הוא כי  האמת, לו ׁשיודע  ית ' עליו לומר ונמנע רחוק וכן  המשוה. [קו] ותחת  ה "הארץ ִֶַָ

יצור. כל דעת  מׁשקול נשגבת  בידיעה מראשית  ויודעם  הדברים  כל סוף עד ומבינו ִצופה

לשנותם יוכל ובחפצו הדברים, כל ויצר ברא  הוא  כי  וחכמתו, רצונו כפי מחשבותיו וכל

" לשון  כל ולכן אחרת. תכונה על לעשותם הוא מחשבה ויכול הללו בענינים ית ' אצלו "

לשון הנחת  אצלו יתכן שלא שכן  וכל למעלה. כמבואר והרצון החפץ על שהוראתו בקל

צורך מחשבה " ואין  ומצוה. אדון מלכים מלך לבדו הוא  כי  השלישית, ההוראה מן בנפעל "ַ

שאמרנו  מה והוא הראשונה. ההוראה מן  ית' אצלו הנפעל הנחת  יתכן אבל בזה. להאריך

מחשבת בטבע ואיננה זולתו, כל בעיני נפלאה שהיא  מחשבה החושב על שהוראתו

והצדק. והטובה והדעת  החכמה בהפלגת  שתהיה בין  הרוע , בהפלגת שיהיה בין הנפשות.

ב  כל "והוא ממחשבת  חקר אין עד נפלאות  מחשבות  וחושב פלא  עושה תהלות נורא  ה

השם שיעשה מה הנביאים  כשיודיעו ולכן  ובמשפט. בצדק ובדעת בתבונה בחכמה היצורים 

ואיש"ב  לב חכם  כל ממחשבת  נפלאה המחשבה ואותה העליונה, חכמתו מחשבת בארח ה

והתבונה  החכמה אדון  שהוא  בעבור כן  חושב לבדו הוא כי  להורות בנפעל יניחום נבון ,

שחכמתם היצורים אבל הזאת . המחשבה תסבב רוממותו והפלגת  והמשפט. והצדק

כזה  משפט  מחשבת יחשבו לא  ולכן  הדברים , סוד מבינים  אינן נחשבת , כלא ֹותבונתם 

בעז  אראך ואני מאד. והבן  מהן , והנשגב הקדש ."הנעלם בכתבי  זה ענין  ה

י"ג  חלון

ÏÏÎ‰È‰".‚" לשון הנחת  הכבד מחשבה יתכן בבנין  כשיעמוד 495" בין  לשני היוצא

ולא  פנימיות הרכבות במחשבה שאין  למעלה בארנו וכבר לזולתו. כשיוצא בין  בעצמו,

בעצמו. כשעומד הכבד בבנין יונח  אופן באיזו להתבונן עלינו כן ועל שכל. ובניני המצאות 

אם ונאמר לזולתו. צאתו ענין  תחלה ונבאר לזולתו. יוצא  הוא  אופן באיזו טעם צריך גם 

נקימה, מחשבת וחשב הנקמה כח  בו והצטייר שמעון  והתעורר לשמעון, רעה עשה ראובן 

אעפ  הכבד, הבנין  יפול לא  זה כי"על שמעון, שבלב נקמה למחשבת סבה  ראובן שהגה י 

" הקל נופל זה ועל וברצונו. נפשו בטבע שמעון  מחשבת  להנקם[עלתה] חשב ,"שמעון

בטבע בו נולדת היתה שלא  שמעון בלב מחשבה עורר ראובן  אם  אבל למעלה. כמבואר

" ונאמר הכבד הבנין יתכן  זה על שמעוןנפשו, את ח ׁשב בלבו,"ראובן המחשבה שפעל לפי  , ִֵ

מחשבות כל זה ובכלל שמעון . לב על עולה כזאת  מחשבה היתה לא ראובן פעולת ולולי

[בלבו] זולתו כשיעוררהו הנה האדם, בנפש עולות  שאינן  וכיוצא, ודעת והשכל בינה חכמה

לעשות הקודש כתבי  מליצות  מדרך אין ואולם  לפלוני . ח ׁשב פלוני  נאמר וחשב, שצייר ִַעד

" בלשון הכבד] בבינה מחשבה [בנין  או בחכמה או כלול מהם  ענין  כל כי  אלו. ענינים  על "

" ויאמרו בדעת. או בשכל לפלוניאו החכים  "פלוני  או הראשון, בבית  כמבואר ִַח ּכם"

""לפלוני או בארנוהו. זה וגם לפלוני. הבין  ""פלוני  פלוני, את  ""השכיל או לפלוני, ."הודיעו

ִֵּפעל 495.
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והדעת והשכל והבינה החכמה מגדרי היוצאת  מחשבות מיני  בכל תמצא לא דבר וסוף

אלו  מחשבות  כי זה. עם זה אדם בני  של ומתן  משא מחשבת  זולתי  הטבעיות, והמחשבות 

הלב  על העולות טבעיות  מחשבות אינן  וגם והדעת , והבינה והשכל החכמה בסוג  אינן 

עליה  חושב היה [ש ]לא חדשה מחשבה בו לקבוע השני, את  לחּׁשב האחד וצריך ְֵַבטבע .

כי זה. עם  זה והמלוים  הלֹווים  והמוכרים, הקונים שעושים החשבון והוא  נפשו. ִבטבע 

וכשבאין חברו, זכיות בכל מסכל או ושוכח  לעצמו, חוב רואה שאינו אדם  כל נפש  ִֶַמטבע

בטבע . בה עולין היו שלא  חברו בלב מחשבות  וקובע  זכיות מפרט  מהן אחד כל לחשבון

" הכבד הבנין יפול זה ועל שניהם, שבין וישר צדק החשבון שיצא  עד השני , עושה "ח ּׁשב וכן  ִֵ

ואניחּׁשבּת" והבינהו מאד נפלא  והענין הקדש , בספרי תמצאנו לבד זה דרך ועל וכיוצא. " ְִָָ

בעז  לפניך זה."אציע ממין שהן  הכתובים כל ה

י"ד  חלון

ÏÏÎ‰È‰".„צ "הוא לשון  לא מחשבה את עצמה. בנפש  והוא  בעצמו, כשעומד לשני "

לולי מאליהן הלב על עולות היו שלא  מחשבות  להעיר אבל בשכל, הרכבות  שירכיב

מעבר  כח הוא  באדם  הנטוע  הרוח כי הראשון  בבית בארנו כבר הוא. כך זה וענין  שהעירם .

לצייר  הלב יצר ׁשמטבע  משל דרך על הלב. מטבע הפוך ולציירם הנפש בכחות בו ִִֶֶֶַַלעבור

הקנאה. כח  לצייר מטבעו וכן  גאוה. מחשבת  בטבע  הזה הטבעי  והכח  מנעוריו, הגאוה כח 

אז  הציור כח  והנה בזה. כיוצא  כל וכן קנאה. מחשבת בטבעו יוליד הזה הטבעי והכח 

למעלה. ופרשנוהו בטבע. מחשבות  יוליד ציור שכל לפי  הקל. בבנין  מחשבותיו יתוארו

כח  שיצייר משל דרך על והנמתחות . הנרדמות  הכחות לצייר יחל בו המלובש האדם ורוח 

יוליד  הוא  גם מתגלה הציור בהיות  והנה השכל. כח יצייר הסבלנות , כח יצייר הענוה.

על  הנביאים כשידברו כי  הכבד. הבנין יפול כאלו מחשבות  ציור ועל דרכו, כפי  מחשבות 

נפשו, כחות בטבע הנה עד לבו על עלו שלא חדשות מחשבות  לצייר האדם כח ֵָהתעוררות

" כןיאמרו חׁשב תזכור "פלוני  ואם הזאת . החדשה המחשבה הוליד  רוחו בעזרת כלומר , ִַ

וכן היטב. הענין  תבין  הפועל אל הכח מן הציורים צאת על הראשון בבית שדברנו מה

ג  יפול מתחלה, הרעים ציוריו בטבע  היו לא  חדשות , רעות  מחשבות הוצאות  הבנין"לענין כ

ולשתות לאכול התאוה בדרכי וללכת ולכנוס, לאסוף אוהב שהיה משל דרך על הכבד.

כח  אבל מחשבות , בטבעם  מולידים אלו ציורים והיו אדם , בני בתענוגות ולהתענג

על  ולהשתרר למשול בטבע  חושב היה ולא בקרבו. נרדם  היה וההשתררות  הממשלה

שהחל  עד הפועל אל הכח  מן  והוציאו והשררה הממשלה לצייר רוחו אמץ ועתה ִֵזולתו.

" יקרא ההוא  וממשלה, שררה מחשבות  ""מחשב לחשוב ויאמרו מחשב . יצא פלוני  זה כי "

תמצאם זה דרך ועל מאד. נפלא והענין כן . לחשוב הציור הוליד רוחו כי  עצמה, בנפש  לשני

לשלישי היוצא הנוסף הכבד בבנין להבנות  יתכן  שלא ותשכיל [המקרא]. בספרי כתובים

מה  המחשבה. יוליד זה כי לשני , אלא יוצא  אינו עצמו שכל לפי  וכיוצא. לחמישי לרביעי

כמו  רבות  פנימיות הרכבות באמצעות  שהן וכיוצא ואמונה ושכל בינה לשון  כן שאין 
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בעז  נשארת"שאבאר כלל הרכבה בה שאין מחשבה וכל והנוסף. הכבד בבנין יבנו כן  על ה.

בעז  זה ממין שהן  הכתובים כל לפניך אציע ואני  הבן . יותר. ולא  הכבד ובבנין  ה."בקל

ט"ו חלון

ÏÏÎ‰Ë‰".Â" לשון הנחת יתכן  לא כי ב מחשבה תשכיל השם  אצל הכבד בבנין ה ""

יתברך  הפועל, אל הכח  מן חדשה מחשבה צאת על שהוראתו לפי  כי בעצמו, שיעמוד

ב  הוא  כי  מזה. רב עלוי  בכח "ויתרומם  דבר אצלו אין חלילה.496ה ענין בו יתחדש  ולא כלל,

ז  הראשונים  בספרי כתוב הוא  כי  בזה, להאריך צורך המושכלות"ואין  מכלל והוא ל,

" לשון תמצא לא ולכן  אדם . כל בדעת הנטועות  השם497"מחשבה הראשונות  אל סמוך

" לשון  אצלו להניח יתכן אבל הקדש, בספרי  לזולתו.מחשבה יתעלה  היוצא הכבד מבנין "

הפנימיים ציוריו מוציא  הוא  ואם שהאדם והוא  הראשון . בבית  הכללים על נשען זה וענין 

אבל  האדם  ביד אינו המלאכה תשלום  הנה בו, השוכן  הרוח באמצעות  הפועל אל הכח  מן 

נסתר  שהיה מה הגמור הפועל אל להביא לאדם מלוה הוא כי  אלוהי. עזר באמצעות היא

וכשיהיה  הכבד, הבנין  יפול זה ועל מחשבות, יחשוב שלו הציור ובציירו בתחלה. ונעלם

וכיוצא, ובתבונה בחכמה חדשות  מחשבות  לחשוב והחל הזה, העזר לו שנלוה ממנו איש

" ב נאמר פלוני"השם  את  חּׁשב מחשבותה לחשוב הפועל אל ציוריו להוציא  עזרֹו כי  " ֲִֵָ

חכם באחריתו ולהיות החכמה לקבל [יזכה] אז אלו מחשבות  חושב וכשיהיה חדשות.

" לשון  הקדש  בספרי נמצא כי  ותראה תשוב ועוד וכיוצא . סמוך מחשבה ונבון  הכבד בבנין "

השם . אל

ט"ז  חלון 

ÏÏÎ‰Ë‰".Ê" "חשב בשורש בשרש ׁשׂשם כמו התואר שם  הלשון  בעל ׂשם לא  "יעץ " ֶָָ

" התואר כלל.יועץ כי  במציאות  תאר שם אין  המחשבה בענין  אבל למעלה, כמבואר "

כפי עצום  כשיהיה פנימי  כח  על מונחים הם התוארים  כל כי לדעתו, למשכיל נקל והטעם

הנפש אצילות מתחלת בנפש  גדול משקלו שיהיה התוארים, מן לתאר הראוי  הנכון השיעור

ובהן הראשון . בבית  שבארנו כמו הפועל, אל הכח מן בלב ידוע בשיעור ושיצטייר ההיא.

ועל יונח . לא מקצתן  ועל התאר, יונח מקצתן  על ולכן  אדם  בני  "נבדלים תאר "יועץ כן

פיו  על לעשות אדם  בני  בו בחרו גם  בנפשו, גדולה שכח -העצה אדם בני מקצת על הונח

כמבואר  ממנו, שואלין  שהן הדברים לאותן  כראוי וטובות מתוכנות  נפשו שציורי בעבור

א)למעלה בתאר (חלון לאחרים לבו משפט כפי  עצות  הנותן כח-העצה בעל יתואר ויפה .

המתהפך "יועץ " החלטיות, הסכמות  להסכים  בכחו שאין מזולתו בענינו נבדל היותו בעבור ,

בטבע . מחשבות חושבי  וכולם  אדם , בני  כל בנפש  הן המחשבות אבל במחשבותיו. תמיד

בפועל 496. ולא בלבד ביכולת פוטנציה,

קל 497. בבנין
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שבלבבות , הציורים הבדל כפי  רבים ממינים שהן  המחשבות  באופני  רק ביניהן  הבדל ואין

חכמה, מחשבת  לחשוב החכמה ציורי  בו שהצטיירו החכמה שמטבע למעלה. ִֶַכמבואר

והאיש מעשה. מלאכת  ובכל החכמות  בשאר מחשבות  לחשוב הלימודיות בעל ִֶַומטבע

און . מחשבות  און ואיש רעות, מחשבות יחשוב הרע והאיש טובות , מחשבות יחשוב הטוב

הן במעשה, נתלין שאינן  פנימיות מחשבות  הן מחשבות , חושבי  כולם  כך ובין כך בין 

להניח  יתכן  לא  אדם  בני בין בזה הבדל שאין  ולפי  המעשים. מהן  שמסתעפים מחשבות 

" תאר אחד והוא "חושב על הקודש . ספרי בכל כן תמצא  ולא  מחשבות , חושב פלוני ולומר ,

" לשרשים  בזה עמד דומה הלך אדםאכל בני שכל בעבור התאר שמות  בהן  נמצא  שלא "

שהוא  איש  על נכתב ולא  חושבים, שכולם  חשב וכן  עומדים. וכולם  הולכים , כולם אוכלים,

מחשבות" על חושב מחשבות. חושב הוא  דבר באיזו המורה ענין אל נסמך בהיותו זולתי  "

הזאת המלאכה ציורי בעל הוא  כי  ויורה זו, במלאכה מחשבות  חושב פלוני  משל דרך

ההיא  המלאכה ציורי  בו שאין  אחר מאיש להבדילו היקרים, ציורים  כפי  מחשבות  וחושב

הקדש . בספרי תמצא  זה דרך ועל המלאכה. באותה אמיתיות  מחשבות  לחשוב בכחו ואין

המורה  מלאחריו או מלפניו ענין  הזכירם  מבלי חושב פלוני  איש יאמרו  לא כי  בסתם, לא 

" תאר שיזכירו כמו חושב, הוא "יועץ במה ויאמרו סתם, יועץ " לפניו פלוני  ענין  זכר מבלי  "

לפרש נבוא טרם וליסדם  להקדימם  שראינו הכללים נשלמו וכבר והבן. לאחריו, או

" לשון בהם שנזכר ותמצא מחשבה המליצות  בהם  ודרוש חקור ואתה הקדש . בכתבי "

בעז  אתחיל ועתה לנפשך. בתנ "מרגוע הנמצאים עצה של לשונות לפרש  ואתחיל "ה ך.

" הזה."יועץ בתאר  החדר אפתח  זו ולכונה ,

0

הג' החדר

˙Â�ÂÏÁ ‰¯˘Ú „Á‡ Â·Â

" ¯‡˙ ¯‡·ÈıÚÂÈ"ÈÙÎ ÌÏÂÎ ˘¯ÙÈ .Ì‰· ¯ÎÊ� ‡Â‰˘ ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ ‚ÈˆÈ .

.ÌÈ„˜‰˘ ÌÈÏÏÎ‰

א' חלון

Â�¯‡·א)למעלה לפי(חלון יהיה והיועץ מעשה, לעשות  החלטית  הסכמה היא  שהעצה

כן ויתואר המעשיים . בדברים  הסכמות המסכים  א')זה חלון א' בו,(חדר שואלין כשאחרים

אמרנו וכן בדבר. רבים דרכים  בהיות  השכל במשפט יסכים מה י)לשמוע יועץ (שם  שיש 

" ענין  סתם  התואר שבהזכר ובארנו לרע. יועץ ויש הוא יועץ טוב ואם  טובים . בדברים "

" תואר כל לבאר בא  אני הנאמנים האלו הכללים  פי ועל לרעה. כינוי אליו נזכר "יועץ רע 

בעז  במקרא ה."הנמצא 
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"Ô˙�Â‰ÈÂ הוא וסופר מבין איש יועץ דויד לב)"דֹוד כז , הימים-א יהונתן(דברי פירושו . ִָ

שהיה  המלך שרי בין  נזכר כן על כי יעשו. מה לדעת עצות מפיו שאלו והעם בעל-עצה, היה

גדול  לעם , יועץ הנכבד האיש  זה והיה במדינה. ידועה וממשלה עבודה מהם  אחד לכל

זה  ולפי  מעשה. דבר מהם ענין בכל שיש  והתורות, החק מעשה משפט והודיעם  בתורה

שהזכיר  מבלי  סתם התאר נזכר טוב יועץ שהיה ולפי  למעלה. זה ובארנו בחכמה, יועץ היה

בנפשו. האסופים החכמה בדרכי  טוב יועץ ענינו סתם בהזכרו כי יועץ. היה דבר באיזו

" עוד מביןותארו השלישי .איש בבית  שבארנו כמו מבין  שיהיה צריך היועץ החכם  כי  "

" עוד "סופר ותארו עזרא  על שכתוב כדרך בתורה, הגדולה חכמתו על לאות  סופר " והוא 

משה  בתורת ו)"מהיר ז, וכיוצא,(עזרא והמלחמות  המלוכה בעניני יועץ שהיה פרשתי ולא  .

בעז  בזה ידובר ועוד שהתבאר ה."מטעם

"ÏÙÂ˙ÈÁ‡Â למלך לג )"(דהי "יועץ כז, ומביןא משכיל עצה, בעל היה אחיתופל פירושו .

דבר, בכל ממנו שואל והיה והמלחמות, המלוכה בעניני  לו יועץ דוד המלך וׂשמהּו ְָָמאד.

" מלת  הוסיף ואצלו יעשה. מה והסכמתו לדבר "למלך עצתו למלך יועץ שהיה להורות ,

שהיה  יהונתן  כן  ואין והחקים. התורות  במשפטי  לעם יועץ לא  וכיוצא, המלוכה ֻבעניני

כמבואר. למלך יועץ אצלו נאמר לא  לעם, יועץ

"ÏÙÂ˙ÈÁ‡ דוד יועץ יב)"(שמו"הגילוני טו, ממנו ב שואל שהיה שאמרנו ממה מבואר ,

" מלת הוסיף ולכן המלוכה, בעניני ודבר דבר בכל יעשה מה שבהוזכר "דוד עצות בארנו .

ולא  המבוקש לכל טובות עצות  יועץ אחיתופל שהיה ולמדנו טוב, יועץ ענינו סתם  התאר

[כראוי]. לעשות ישרה, בדרך עצותיו היו גם  נבערות עצות נתן

"˙ˆÚÂעצת כל כן  האלהים , בדבר איש ישאל כאשר ההם בימים  יעץ אשר אחיתופל

לאבשלום גם  לדוד גם כג )"(שמו"אחיתופל טז , טוב ב ובשכל בדעת מועצותיו שהיו למדנו .

מעשיהם , פיו על לעשות  עצותיו על ואבשלום דוד סמכו ולכן מצליח , היה פיו על והעושה

למעלה שבארנו יח)וכענין  חלון א חכמה (חדר ובכל בתורה גדול חכם אחיתופל היה כי .

בעז  עוד שיתבאר וכמו ומשכיל גדול מבין ומעשה, ה."למודית ִֵ

ב' חלון 

"ıÚÂÈÂלחש ונבון  חרשים ג )"וחכם ג , שכתבנו (ישעיה כמו בחכמה. יועץ פירושו .

ג ')למעלה דם(חלון בין  והתורות, החקים  מעשה משפט בו השואלים לעם  המודיע שהוא  ,ֻ

" יעשו. הסכמותיו פי ועל וכיוצא, לדין  דין בין חרשיםלדם  חכמה וחכם המלמד הוא "

אמרו  ועליו טוב. בשכל תורה טעמי ויודע  החכמה חקי  שאסף הגדול החכם והוא ֻברבים ,

ז  על"קדמונינו פח הראשוןא)"(גיטין בבית מזה ודברנו כחרשים, הכל נעשו שפותח  כיון 

בעז  הג' בבית  ""ויתבאר לחשה. ומעשה ונבון  בראשית במעשה ה' ביראת  המבין הוא  "

" נאמר זה ולפני  שם. ויתבאר וזקןמרכבה, וקוסם ונביא ה "שופט אתשופט ". השופט הוא  "
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ו  התורה. במשפט בשערים ריבות  דברי הארץ ו נביא "עם  ידוע . המנהיג קוסם"" המלך הוא "

ו  במשפט. העם "זקן"את כי מזה ויוצא  הנסיון . בעל החכם הוא  האישיועץ " תאר "

יועץ  על ענינו שבהזכירו הכלל כדרך סתם  התאר נזכר ולכן  החכמה, עניני על בו שנשאלין 

ז  וקדמונינו המבוקש . כפי טובים  ושמועצותיו בחכמה, ""טוב אמרו לעבר ל שיודע  זה יועץ,

חדשים ולקבוע ע"שנים  יד העם ,א)"(חגיגה ממנו וששואלין  מעשה, לעשות הוא  זה וגם ,

ומצה  חמץ המועדים, כמו התורה ממצוֹות הרבה תלויין  חדשים ובקביעות  שנים  בעיבור כי

" כדרך והבן . לעשותן , חייבין  העם  שכל וכיוצא הצום  וקביעת וסוכה יששכר ושופר ומבני

ישראל  יעשה מה לדעת  לעתים בינה לג )"(דהי "יודעי יב, .א

"‰·È˘‡Â כבתחלה ויועציך כבראשונה כו)"שופטיך א, המשיח (ישעיה לימות  פירושו .

עליהם שאמר כאותן לא  ובמישרים, בצדק אדם בני  שופטים  כבראשונה, שופטיך אשיבה

יבוא " לא  אלמנה וריב ישפוטו לא יתום שלמונים, ורודף שחד אוהב כולו גנבים  וחברי

כג )"אליהם א, נכונות(שם  עצות לך ויגידו מהם שתשאל כבתחלה יועציך לך אשיב וכן .

חכמים ויועצים  צדיקים שופטים  בך ובהיות  חכמה. של ומנהג  מנהג בכל תעשה מה

" אמר נאמנה ונבונים  קריה הצדק עיר לך יקרא כן  כו)"אחרי  "(א, הצדק . משפט עיר נגד " ִֵָ

ו  נאמנה "צדק, ולכןקריה הטובים, יועציהם פי על השם כתורת  העושים אמונים  שומרי  "

כמבואר. לטובה בחכמה יועצים  על להורות  סתם , התואר נזכר

ג' חלון

"ÔÈ‡· יועץ ברוב ותשועה עם, יפול יד)"תחבולות יא, בארנו (משלי זה פסוק פירוש . ≈
" גניםבספר "מעין שם  על דברנו שם כי הנה.תחבולה " נאריך] [ולא בו ידובר ונכבדות  "

עד  בהן  שהתנהגו במנהגים עוד ינהגו אם לנפול קרובים  המדינה עניני יהיו רבות  פעמים 

על  המנהג יונח ואם המעשים . מן במעשה להיכשל גדולה פרצה שפרץ משל דרך על עתה.

חדש מנהג לחדש  [טוב] מנהיג צריך ואז וההשחתה. ההפסד בתכלית ויפלו מעט עוד כנו,

החדשה  ההמצאה ואותה אליה. שהתקרבו הסכנה מן העם בו להסיר ובתבונה בחכמה

" בתאר הדבר"תחבולה מתוארת וטעם  צריכין. רבות  הקדמות כי פה, לפרש  אוכל לא

" בספר כתובים  והמה גניםלהקדים  ""מעין אמר זה ועל עם. יפול תחבולות כדרך באין " ֵ

א)שאמרו תורה "(אבות, סייג אבות ."ועׂשּו מסכת בפירוש  פרשנוהו ויפה אם498, ואולם ֲַ

אחד  וכל חכמים, שהן רבים  [אנשים] ישאל אז התחבולה, להמציא בעם  הנגיד בכח אין

העצות כי  דרכו כפי וישרה טובה עצה אחד כל יתן רבים  ובהיותם חכמה. בדרך עצה יתן

שבארנו כמו והשגותיהן, הנפשות נטיות  הבדל ט')[לפי] חלון א' יועץ (חדר והנה למעלה.

ואז  כולם . וכן  אחר דרך על דבריו יאמר אחר ויועץ זה. דרך על ותבונה חכמה דבר יגיד זה

בעל  שהוא מהשומעים אחד או נכונה, תחבולה מדבריהם  ויוליד כולם  דברי  הנגיד יקבץ

.49847-48 תשס"געמ' מהד' לבנון, יין 
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החכמה, וכדרכי  אמת  כולם דברו היועצים והנה העם. בה שיושעו תחבולה דבר יוליד בינה

התשועה  תהיה התחבולה ידי ועל בו. שנפלו העם לתשועת  מספיקים דבריהם אין אבל

" אמר זה יועץ ועל ברוב יד)"ותשועה יא, ולא (משלי תחבולה מהן תולד רבים  בהיותם כי ,

] התואר אמר כן  ועל העם . וכאשר "יועץ "יפול וטובים. חכמים  יועצים  על מורה כי  סתם [

" שם הנחת  בעז תחבולה תדע  [הבא ]."" הפסוק תוכן  תבין ה

"ÈÎ יועץ ברוב ותשועה מלחמה, לך תעשה ו)"בתחבולות  כד, לענין(משלי פירושו .

לפי טובה. בעצה וכן חדשות , המצאות  תחבולות  צריכין אויביו על להתגבר המלחמה

תמציא  ואם  בעצה. עמך שווה שיהיה ואפשר טובה, עצה לקחת  יוכל הוא גם שהשונא

תחבולה, למצוא  הצבא  ושר הנגיד בכח  אין  לפעמים  ואולם  [תיפול]. לא חדשה תחבולה

כדרכו. עצה יגיד יועץ וכל המלחמות בטיב יודעים  שהן  רבים טובים יועצים  ישאל אז

יועצים על שמדבר ולפי  במלחמתו. ויצלח  תחבולה מדבריהם ּתולד מועצותיהן  ִֵָובהקבץ

" נזכר במלחמותיועץ טובים  המלך יועץ על שמדבר מענינו נלמד גם  שאמרנו. הכלל כדרך "

" כדרך למלך וכיוצא, יועץ רק ואחיתופל בעניניהן. דומים כתובים למעלה שבארנוהו "

ועוד  מ ׁשלים , אלו בפסוקים יש  גם המלחמה, מענין  והשני העם , ממנהגי  מדבר ָשהאחד

עליהם . אדבר

ד' חלון

"‰Ó¯Ó שמחה שלום  וליועצי רע , חורשי  כ)"בלב יב, "(משלי פירוש  רע. יתבאר חורשי  "

בעז  זה בני"בבית בין  מדנים  לעורר רעות מחשבות בלבם ממציאים  גדולים רשעים והם ה,

" ומלת בארנוהולב אדם . ב)" הנטועים(חדר והבינה השכל על נופל שהוא הראשון, בבית 

" של לשונות כי  שם בארנו גם  ובינה בנפש . הכסיליםשכל המצאות על יונחו לא  "

" במלת  תמיד ויתוארו ""לב והרשעים . ומלת  ו מרמה . גדולה המצאה על חבלה תחבולה "" "

" כדרך מאד, מרמה רעה רשעים בעז "ותחבולות  ויתבאר ."" בספר ויתבאר גניםה. "מעין

""בעז  אמר זה ועל רעה. חורשי  בלב בטבע"מרמה והבינה השכל בעלי  הרשעים כלומר ,

בארנו וכבר מרמה. של תחבולה היא  ובינתם  ׂשכלם הרכבת תכלית רע, א'החורשים  (חדר ְִָ

ט') "חלון לשון כי  הראשון כדרך שמחה בבית והבינה, הלב במשפט  הבא  המׂשֹוׂש על מונח  "ָ

שמחה " לב יא)"ולישרי צז, נפשו (תהלים  נטית  בהכרח מסכים  היועץ כי זה בבית  בארנו וכן .

ויקרה  בנפשו. התמדתה הטוב מדת כי  היא  אות  טובים  לדברים  היועץ ולכן  ֶהצפּונה,

יתגבר  וכיצד ממנו ינקום  ואיך חברו בו שפשע פשע דבר על יעשה מה כדת  אדם שישאלהו

המצאה  להמציא ובבינתו בשכלו לשפוט צריך היה הרע, אל בנפשו נוטה היה ואם  עליו.

פתאום אבל ובבינתו בשכלו בנינים יבנה לא טוב, איש  שהוא ועתה השואל. יעשה איך

ויקוה  לחברו ימחול אבל ינקום , ואל יריב שאל לשואל עצה לתת בנפשו הסכמה ַימצא

בשכלו  המציא רע  החורש והנה החכמה. כפי שהן  העצות  בדרכי וכיוצא לו, שיושיע  לה'

שמחת יהיה זאת ובכל גדולה, או קטנה המציא לא והיועץ מרמה. של תחבולה ובבינתו
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שלום , יועצי כמו לב לישרי  אלהים  מּתת  השמחה כי הרע. לחורש  לא  השלום, ליועץ ַַלב

אעפ  לב; לעקשי  ""לא  מלת והזכיר הרעה. דרכם כפי  ומבינים  שמשכילים נגד שלוםי  "

" נזכר אם כי  רע . ג יועץ חורשי  יורה סתם תחבולה "" שיעץ מובן  היה אבל טוב, יועץ על כ

" מלת  הוסיף לכן  המצאותיו. בעבור שמחה לו יהיה ולכן שהכונה "שלוםטובה, ללמדנו ,

בו לנשאל הורה שלא  וצדיק חכם  ישר-לב, יועץ לו על שהגיד להיפך אלא  בשכל, תחבולה

יגיענּו ואם מאד. נפלא  ענין והוא  המרמה. בעל לב ולא  הישר; לבו וישמח  שלום ִֵַעצת

" של  לשונות לפרש  נכון .שמחה צורנו על הענין אבאר אז "

ה ' חלון 

"¯Ó‡ÈÂ?י ּכּו למה לך, חדל נתנוך? למלך היועץ טז)"(דהי "לו כה, הכתוב ב פירושו. . ֲַַ

אליליהם הביא עליהם  שגבר ואחר אדום. בני את שהכה יהודה מלך אמציה אצל נאמר הזה

" ונאמר יקטר. ולהם  ישתחוה לפניהם  נביא ליהודה, אליו וישלח  באמציהו, יי ' אף ויחר

מידיך?' עמו את  הצילו לא  אשר העם  אלהי  את דרשת  'למה לו לו "ויאמר השיב זה ועל .

נתנוך?" למלך ""הליועץ נאמר ובתורה מחכמתו. לא  ה', בדבר דבר הנביא  והנה האיש. והיה

מעמו  אדרוש  אנכי  בשמי , ידבר אשר דברי אל ישמע  לא  יט)"אשר יח, כי(דברים  ותבין  . ַ

לאלילים . שעבד עצמו החטא  מלבד לנביא, שהשיב בתשובתו גדולה חטאה חטא אמציהו

התורות מעשה משפט  לעם  להודיע שהוקם  האיש  והוא יועץ. לדברי  הנביא דברי  השוה כי

הם הנביאים כי לעם , יועץ הזה הנביא שהיה ספק ואין ישראל. יעשו מה כדת  ֻוהחקים,

" בגאותו אמציהו אמר ולכן בישראל. הוראות  ומורי לב נתנוך?חכמי  למלך כלומר "הליועץ .

לדברינו ראיה זה ופסוק יעשה? מה לו להגיד למלך יועץ נתנך ומי  לעם, יועץ (חלון אתה

"א)"כ  תאר יפול ממנו יועץ שלא  ומבקשים  בו נשאלין  שאחרים  העצה בעל על זולתי  "

ו  כדרך יועץ "עצות. התורה, בדרכי יעצו כי  בחכמה, יועץ ענינו סתם  זה בכתוב הנזכר "

יועץ " דויד דוד זה."ויהונתן  בענין ידובר ועוד .

"Â‰È¯ÎÊÂ בשכל יועץ יד)"(דהי ."בנו כו , ובדרכיא במדיניות  לעם יועץ היה פירושו ,

האסופה  בחכמה היועץ כי ודע הצליחו. פיו על  והעושין  בהשכל, מועצותיו והיו העולם .

מועצותיו  על לבטוח  השואל יוכל והתורות , החקים  מעשה משפט לעם ומודיע ֻבנפשו,

מן שקבל בדבר-עצה מגיב רק אינו החכם והיועץ עליונה, החכמה כי בהן . ייכשל שלא

ב  שבארנו"השם  כמו י ה, חלון א' "ב)"(חדר כי וידוע  תעמוד . לעולם יי ' יא)"עצת  לג, (תהלים

למעלה כמבואר חקר לה שאין  בתבונה שבעתיים מזוקקת  י והיא היועץ ב)"(חלון אבל .

אעפ  העולם , ובדרכי  הדבר "במדיניות על הרבה והתיישב בטבע ומבין  משכיל שהיועץ י

כי יכשל, עצתו פי  על העושה והשואל בהסכמתו. לטעות יוכל רבים , נסיונות  בעל והוא 

המקרים ממנו נעלמים  גם מלבו. והדעת הבינה במופתי  להסכם האדם בכח אין

למעלה זה ובארנו השמש , תחת רגע כל ו')המתחדשים העולם(חלון כדרכי  בטוב והיועץ .

בעבור  אדם בני  עליו ויבטחו תמיד, טובות היו שמועצותיו המנוסה האיש  הוא  ובמדיניות
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טוב, בשכל מועצותיו שהיו אחיתופל אצל למעלה שבארנו וזהו ממנו. שראו הנסיונות

" ובספר הצליחו. פיו על גניםוהעושים  בעז מעין יתבאר """ לשון  כי  על ׂשכל ה נופל " ֵֶ

באלה  השכל שימציא שהדבר ובתנאי והבינה. החכמה סוג תחת שאינן המדיניים הדברים 

בהן שנכתב הכתובים  כל ובארנו שם . כתבנו יקרים  ודברים להצלחה. הגון  יהיה הענינים 

" יצליח,שכל לשון לא אם  אבל העושה. בהן שיצליח  ההמצאות על כולם שהנחת זה, מסוג  "

""אעפ  בתאר יתואר לא  גדולה המצאה שהמציא בשכל,"שכל י יועץ היה זכריהו האיש  וזה .

" מלת  נכתב ולכן  והצליחו. עשו בעסקיהם  לעם  שיעץ מה כל כתוב "בשכל כלומר היה ואם .

"יועץ " כדרך בחכמה טוב יועץ על מתפרש  היה סתם , יועץ " דויד דוד כז,"(דהי "ויהונתן א

"לב) חרשים. וחכם  ג )"יועץ ג , "(ישעיה  שנכתב עכשיו בשכל . טוב יועץ יועץ שהיה למדנו "

השכל  הצלחת כי עמו, דבקה השם  השגחת כי אות במדיניות  הטוב היועץ כי  ודע במדיניות.

" כדרך העליונה, ההשגחה זולת  תתכן  עמו לא ויי' משכיל דרכיו בכל דוד יח,"(שמו"ויהי  א

וצדיק.יד) חכם זכריהו שהיה מופת וזה צדיקים . בחכמים  זולתי תדבק לא  השם  והשגחת .

" שרש הנחת  על דברינו תראה ואם ברור. נכון .ׂשכל וזה על הכל לך יתבאר אז " ֵֶ

ו ' חלון 

"¯Ù‰יועצי וברוב סוד, באין תקוםמחשבות כב)"ם טו , "(משלי פירוש  בניסוד . ועד " »≈ֵַַ

" כמו מה. ענין על להועץ יחד האסופים  חברים  נפשיאדם  תבא  אל מט,"בסודם  (בראשית 

"ו) סוד , יערימו עמך ד)"על פג , בעז (תהלים  במקומו ויתבאר ,"" ומלת  על מחשבותה. "

" ומלת ציוריה. כפי הנפש "הפר מחשבות כמו הקיום  והעדר הביטול על הפר " בריתי  "את  ֵֵַָ

יד) יז , אמרנו(בראשית  וכבר ב'). חלון א ' פיה (חדר על לעשות  החלטית  הסכמה על עצה שכל

אמרנו וכן  ה ')מעשה, חלון מחשבות(שם בין השכל משפט אחר הסכמה על היא עצה שכל

אמרנו וכן המחשבות. מן  באחת וההסכמה לזו, זו המנגדות  הלב על העולות  (שםרבות

ו') לפיחלון הדעת . מופת בלי  בהכרח  ההסכמה תהיה רבים דרכים העצה בענין שבהיות 

נועץ  אדם  בהיות ולכן  והמדיניים. התוריים  המנהגים דברי על מדעיים  מופתים  לנו שאין 

עצתו. כפי מעשה לעשות בהחלט  ולהסכים עצה לקחת  עליו קשה הדברים  מן  דבר על לבדו

מבטל "ואעפ  כן ועל קרוב. המכשול כי יודע  כי עליה, מהשען ירא  הסכמה בלבו שימצא ֵָי 

להסכים טובה בעיניו שנדמה המחשבה גם כי מהן . אחת  כפי יעשה ולא מחשבותיו כל

" אמר זה ועל עליה. מהישען  בלבו רפופה היא  גם  סוד עליה באין מחשבות כלומר "הפר , ֵֵָ

לבו  על שעלו המחשבות  כל תהיינה חכמים, יועצים בסוד ואינו לבבו נועץ האדם  אם 

לו  שהיא  המחשבה על גם  מעשה לעשות  יבטח  לא כי ומבוטלות , מופרות  הדבר באותו

" בתאר כולם  תאר ולכן  "מחשבותטובה. שאמר לפי מאחתהפר " גם  נמשך מעשה שאין  "

אמרנו וכבר ג ')מהן. חלון ב' "(חדר לשון  [הדמיונות]מחשבה שיפול על מעשיים  בדברים "

לשון מהן  אחת  על יפול ולא המחשבות  בעל בעיני כולם  המבוטלות הלב על העוברות 

המחשבה "עצה " באותה עמו יסכימו והם יועצים חכמים בסוד יושב האדם  אם אבל .

הסכמתו  ותהיה לבבו יאמץ אז לעשות, נכון  כן  כי ויאמרו לו, ושנדמה בלבו עליה ֱֶַשהסכים 
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" אמר זה ועל מעשה. פיה על לעשות עליה וישען תקוםחזקה יועצים  ומלת"וברוב .

עתה תקום" לבו. במורך אותה והפר בלבו, ההסכמה עליה שמצא האחת  המחשבה על "

ו  בידו. קיימוה החכמים חבריו כי פיה, על מעשה ויעשה יועצים"תקום של רוב ההפוך " ָ

סוד " ""באין  נקרא  רבים יועצים  קבוץ כי ."סוד , ֵ

¯˘Ù‡Â" מלת "הפר כי  כמו ציווי [הוא] לאחיך " זרע ח)"והקם לח, את(בראשית ויצוה . ְֵֵָָ

טובה, שהיא בעיניו שנדמה מחשבה על גם  ישען  ולא סוד. באין  מחשבותיו שיפר ֵהאדם 

רבותינו  שאמרו כדרך לטעות, קרוב לבדו האדם שבהיות לפי  פיה, על מעשה יעשה ולא 

על"ז  סג  ונואלו "ב)"(ברכות  הבדים על ת"חרב על נואלין". שהן בבד בד היושבים ח 

יועצים-חכמים ברוב אבל הסכמתו. על ישען  ולא לבו מחשבות שיפר ציוה ולכן ומתטפשין .

" תורה שאמרה וכדרך עליה. שהסכים  המחשבה תקום  עמו להטותהמסכימים רבים "אחרי

ב) כג, הדבר (שמות יועצים  על שהכונה לפי סתם נזכר יועצים  ומלת  מתוקן. זה ופירוש .

" כדרך חרשיםבחכמה, וחכם בעז "יועץ בזה נדבר ועוד ה.",

ז' חלון

"ÍÏÓ‰?אבד יועצך אם  בך? ט)"אין ד, הגולה (מיכה בני את מנחם  הנביא פירושו .

" [והבטיח ] תורה. אין  ובגוים  מלך, אין  כי וממשלתם, כבודם  אבדן על ואשיבה הנאנחים

כבתחלה  ויועציך כבראשונה ובארנוהו"שופטיך ב'). ו (חלון המלך שופטיך "למעלה. כולל "

התורה. במשפטי אחיו ובין  איש בין  בענינים  השופטים וכן המלוכה. משפטי  השופט

אמר יועץ "ו  הראשון ועל והחקים. התורות במעשה בו לשואלים עצות  המודיע  הוא "ֻ

בך?" אין "המלך אמר השני  ועל המלוכה. העדר על לך] [צר למה כלומר אבד?" יועצך ,"אם

תצטער  אל תעשה. מה לך המודיעים בחכמה הטובים היועצים  העדר על לך צר למה ְֵֶכלומר

" אליך תבא עתה כי  לבת-ירושליםעוד ממלכת הראשונה ח)"הממשלה ד, ויהיו (מיכה  . ַ

" נזכר  ולכן  כבתחלה. ויועציך כבראשונה בחכמה.יועץ שופטיך טוב יועץ המורה סתם  "

"ÍÈÏÂÓשולל יהולל יועצים יז)"ושופטים  יב, ב (איוב השם ביד פירוש . האדם", הכל, ה

והמנוסים לעם  היועצים  בעלי -העצה הטובים  היועצים מוליך חפץ ואם ומחשבותיו. ולבו

" כמו בהשתוללות, לב במועצותיהם , אבירי  ו)"אשתוללו עו , "(תהלים משתולל . מרע "וסר

טו) נט, רש(ישעיה אמר וכן  ז ". ""י כי  רוצה שולל ל כשהוא בשטות  מוליכם  שטות. לשון "

ראב  אמר וכן חכמתם. ולבלע  ז "לערב יכשלו "ע לשואליהם, ההיא בעת עצה יתנו ואם ל.

ב  השם  כי פיהם, על האומה "העושים  או האיש  על הרעה להביא ] [כדי עצתם  סכל ה

" כדרך העליונה. הגזרה עליהם  נמהרה שנגזרה נפתלים ועצת  בערמם , חכמים (איוב "לוכד

יג ) השני ה, בבית יא)ובארנוהו חדר בעז (סוף עוד בין"ויתבאר צדק משפט  השופטים  וכן  ה.

" אמר ולכן קדומים . פשעים  בעבור זה וגם משפט . יבינו ולא יסכלו רעהו ובין "יועציםאיש

לעתים . ישתוללו הגזרה ובעבור טובים, חכמים יועצים  על שמדבר לפי סתם,
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"ÌÚ למו חרבות הבונים ארץ ויועצי  יד)"מלכים ג, עם(שם  בקבר שוה הייתי  פירוש . .

מה  פיהן  שואלים  שהמלכים  העצות בעלי  החשובים  השרים והם  ארץ. יועצי  ועם המלכים

בדברי יועצים  שרים קצתם היועצים . הבדל כן  הענינים הבדל וכפי  ודבר. דבר בכל יעשו

בדברי יועצים  וקצתן  הנמוסיות . והדתות  המדינה בדברי  יועצים  וקצתם  המלחמות .

ולפיכך  מהם . נועץ והוא  המלך עם  יושבים והם מעשה; מלאכת וכל והסחורות הבנינים

כלל  על מדבר הכתוב כי האלהיים , ובענינים בחכמה יועצים  שאינן מדיניים יועצים  על

" מלת אמר החכמה, נחלו שלא  ויועציהם  הגוים  ""ארץ מלכי  אמר לא ויועצים. מלכים ,"עם

" כדרך בחכמה יועצים על מורה היה תקוםכי  יועצים  כב)"וברוב טו, התואר (משלי והסמיך .

" למלת  כמו "ארץ [יועץ] ובינתם , ׂשכלם  דרכי  כפי  השמש תחת  שהן בדברים  יועצים  מורה ,ְִָ

שהן מועצותיהם לפי  והם  והמלאכות , והסחורות  והבנינים הנמוסיות והדתות המלחמות 

להגדלת חדשות להמציא הן  והמבצרים, הערים  בעניני באופן  הן  המדינה, לתקן הרוב על

בזה. כיוצא  וכל המסחר

ח' חלון

"ÈÏÚÂ ויועציו המלך לפני  חסד כח)"הטה ז, לפני(עזרא חסד עלי הטה השם  פירוש . .

מה  בהנהגותיו עצה מהם  מבקש שהמלך העצה בעלי השרים  והם יועציו לפני  גם המלך.

לעזרא, המלך שנתן  בכתוב מפורש  וכן  הזה. הגדול החסד עמדי  לעשות יעצוהו והם  יעשה,

" ולירושלםשנאמר יהוד על לבקרא שליח , יעטוהי וׁשבעת  מלכא קדם  מן  די קבל (עזרא "כל ְְִֵַָ

יד) כןז , ועל ומדי . פרס מעם הם  כי החכמה, בדרכי  לא  אבל כדרכם, טובים  יועצים והיו .ֵַ

" נאמר והיועציםלא  המלך ""לפני וכתיב כמו ""יועצים, נאמר אבל בכנוי ,499"ויועציו ,

הנמוסיות . והדתות  והמלחמות המלוכה בעניני  למלך יועצים  כלומר

"eÓÈ¯‰‰ ויועציו כה )"המלך ח, המלך (עזרא לפני  כמו ויועציו. המלך התנדבו אשר . «≈ƒ
ארתחשסתא, המלך ביועצי  ומדבר ענין , באותו נכתב והוא  מה 500ויועציו. מזה ומבואר

וג  בכנוי"שבארנו, נכתב עצמו.501כ זה מטעם

"ÌÈ¯ÎÂÒÂעצתם להפר יועצים ה )"עליהם  ד, שכרו (עזרא ובנימין יהודה צרי  פירוש. .

להפר  למלך עצה שיתנו בעניניו, עצה מהם  שואל שהמלך פרס  מלך שרי בממון ושחדו

ימי עד ברעתם והצליחו ישראל. אלהי  לה' ההיכל לבנות  שהסכימו ובנימין יהודה עצת

" ותאר עצה יועציםדריוש . נתנו כי  בליעל, יועצי  שהיו מענינו למד זה בפסוק הנכתב "

טובה  עצתם והיתה ה'. בית בנין לבטל כסף ובצע  שוחד הרעה,502בעבור מבוקשם להשגת 

שבארנו הכלל וכדרך המלאכה, לבטל בעצתם  הצליחו י כי חלון א' למעלה.ב)"(חדר

"יועצים "499. "ויועטין" כתיב ולא "יועציו", של תרגום הוא ויעטוהי,

ז 500. ז, עזרא

ויועציו501.

מועילה 502.
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"‡¯‡Â יועץ ואין  ומאלה איש דבר ואין  וישיבו ואשאלם כח)", מא, ראיתי(ישעיה פירוש . .

פיו  את אשאל שאם  חכם . יועץ מצאתי  לא  אלה ומכל וטוב. נכבד איש  העמים בכל אין  כי

לא  לכן  ה'. בעיני  טובה לא  רעה עצה יתן  לעשות , ראוי  מה ה' דבר להשיב עצה בדבר

המשיח  המלך והוא עליו. רוחי  אתן בצדקתו אשר אקים, אשר [באיש] אם כי  בם, בחרתי

" עליו וגבורה שנאמר עצה רוח  ובינה חכמה רוח  ה' רוח  עליו ב)"ונחה יא, והוא (ישעיה .

ו  לבו חכמת  כפי  נכונות עצות לשואליו ויגיד חכם יועץ משפט "יהיה יוציא  (ישעיה "לאמת

ג ) "מב, משפט לארץ ישיב ולכן  ייחלו . איים  ד)"ולתורתו מב, [איש](ישעיה  כל יבואו כי  .

" והנה והמשפט. התורה מעשה להם  יגיד והוא  החכמה במנהגי ממנו הנכתב יועץ לבקש "

" כדרך זה בפסוק חרשיםסתם  וחכם  ג )"יועץ ג , שאין(ישעיה  והודיע  בחכמה. היועץ והוא

ורש הפסוק. פירוש  אמתת כך חכם , יועץ העמים  ז "בכל ""י  המלה אמר מכל ל יועץ. אין

אותם וידע ה' בסוד שעמד יועץ מהם אין לבוא , העתידות עאלה יאמר "" פירושו ולפי  503כ.

נביא " ואין ""ומאלה יתואר האלהים  ברוח  העתידות יודע כי ""נביא . לא  דבר,"יועץ , ועוד .

" זה לפני  משמיעאמר אין אף מגיד אין אף צדיק. ונאמר ומלפנים ונדעה , מראש  הגיד מי

אמריכם שומע אין  כו)"אף מא, "(ישעיה  ושנה שני  פעם כפל ולמה יועץ . פירושנו "ואין ולפי  ?

עמד  אשר נביא איש בהם  אין כי אחרית , מראשית  מגיד מהם  שאין  שאמר אחר כי  יתכן

" אחר כי וראיה, ונבון . חכם יועץ ולא  צדיק בהם  אין  שגם עוד הודיע ה', יועץ בסוד ,"ואין

" נסכיהםאמר ותהו רוח מעשיהם. אפס  און, כולם  כט)"הן  מא, רשעים(ישעיה  כולם  כלומר

יועץ  בהם  ימצא לא  כן ועל אלילים. בחקות  ואפס  און  מעשי  הנשחתים, המעשים  בעלי 

והבן . והחכמה, התורה מעשה משפטי מגיד חכם 

ט' חלון

"ÍÓÓ בליעל יועץ רעה, יי ' על חושב יא)"יצא א, סנחריב (נחום  יצא נינוה ממך פירוש. .

בעז  ויתבאר רעות, מחשבות  ה' על חשב אשר כי"הרשע  בליעל, יועץ היה גם זה. בבית  ה

מנע ֹו כי ולולי  ירושלים . על וצר ולהחריבה ירושלים  את  לכבוש החלטית  הסכמה ְָהסכים

ולכן עליו. שהסכים מה לעשות  משלים  הזה הרשע  היה אחת בלילה מחנהו והשחית ה'

" לשון  זה על שבארנו"עצה נופל כמו ד'), חלון א' ירושלים(חדר על בואו ואולם למעלה.

ב  איננה חזקיה נגד מלחמתו ב "מחשבה "ועריכת  אלא  בעניניעצה ", כי  השכל, משפט אחר "

שאמרו  בענינו שנכתב וכדרך וההמצאות. התחבולות  בעשות בשכל עצה צריך המלחמות 

" למלחמה שלוחיו וגבורה עצה שפתים , דבר אך ה )"אמרתי לו , "(ישעיה  וכדרך בתחבולות, כי 

מלחמה  לך ו)"תעשה כד, למעלה(משלי ג ')ובארנוהו רוע(חלון שתיהן , להודיע כיון  והנביא .

" ולכן הקדש. עיר להחריב שהסכים  הרעה הסכמתו גם הפנימיים , חושב מחשבותיו אתה

בליעל  יועץ שאמרנו"רעה, וכדרך ה '), חלון ב' בעיניו (חדר ונבון חכם  הזה הרשע  היה גם .

הוא  והיה יעשו. ומה ילכו אנה פיו את שאלו וגיבוריו שריו אבל מזולתו, עצה שאל ולא 

לומר כלומר 503. ראוי  היה
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" וראיה, בכח היועץ. אמר כי עיניו. רום תפארת ועל אשור מלך לבב גודל פרי על אפקוד 

נבונותי כי ובחכמתי עשיתי  יב-יג )"ידי  י, תארו (ישעיה  ולכן הראשון. בבית זה על ודברנו

[בליעל " שהנחנו"יועץ הכלל כדרך כא)], חלון א' "(חדר נזכר היה ואם  היינו יועץ . סתם  "

והיינו  יעץ. מה המורה ענין  לאחריו או לפניו נזכר לא כי  בחכמה, טוב יועץ הוא  כי  טועים 

" אמר כן  על חכם . יועץ וגם  רעה, חושב יצא  ממך בליעל מפרשים שחושב "יועץ להורות  .

שבארנו וכמו ורשע, בליעל יועץ כן  גם  הוא  י הרעה זה.ב)"(חלון בתאר

"ÌÈˆÚÂÈ‰Âהזאת בעיר רע ב)"עצת  יא, שהעם(יחזקאל האנשים הם אלו פירוש . .

להש יעשו מה עצות מהם ויתבאר שואלין רעה. עצה אותה יועצים והם תועבותיהם  לים 

נכונות ומועצותיהם והמצאות, תחבולות  לבם במשפט  יועצים  הם והנה זה. בבית עוד

בם , המושל הרע הציור בהכרח ומסכימים בליעל, אנשי הם אבל המגונה. המעשה להשגת

" אמר רעולכן  ""עצת  ומלת  שבארנורע, כמו שבלב, הרע הציור על י)" חלון ט' כמו (חדר .

" מרעשכתוב וסר אלהים ח)"ירא א, לא (איוב עצות יועצים  שהם לומר רוצה היה ואם  .

" לומר ראוי  היה הרעה, מבוקשם  להשגת  רעה טובות עצת  רעה "והיועצים  והיה לעצה,504,

" מלת  "עצה כי שנכתב עכשיו נקבה. לשון  מבוקשם ,"רע" להשיג היא שהעצה הכוונה ,505

החכמה. מדרכי ונלוזים  [רעים] שהם  לאות רע , מציור בם  מוכרחת  אבל

י ' חלון 

"ÈÎלהרשיע יועצתו היתה ג )"(דהי "אמו כב, אחאב ב בית  בדרכי  הלך אחזיה פירוש . .

היה  הוא  כי לבו, ובהסכמת  נפשו בטבע אלו בדרכים  הלך לא כי  הכתוב והודיע  הרעים.

עתליהו  אחאב, מבית היתה היא  כי לרשעתו, סבה היתה אמו אבל דוד. מבני הקדוש  מזרע 

ודבר, דבר בכל יעשה מה פיה את  ושאל יועצת  לו והיתה אמו. לקול נשמע  והיה עמרי , בת

כן . ועשה עצותיה על סמך והוא  להרשיע. יועצתו היא והיתה כך. או כך אם 

"ÈÎ לו למשחית אביו מות אחרי  יועצים לו היו ד)"(דהי "המה כב, הכתוב ב פירוש . .

" אומר אחאב הראשון בית  בדרכי הלך הוא  ג )"גם  עודנו (כב, והוא  אביו מות קודם  זה והיה .

וע להרשיע, מנעוריו ויועצתו מלמדתו והיתה אמו. אחר וכרוך לבו "נער, דרכי  היו כן י

גדל  וכאשר הרעים. הציורים דרכי  בו מעירה היתה במועצותיה כי  הרע  לעשות  מוכנים 

" הכתוב אמר למלוכה, והגיע אביו אחאב ומת כבית  יי ' בעיני הרע  ד)"ויעש  כלומר (כב, ,

וגדוליו  אחאב שבית  לפי אחאב, בית  שעשו כמו עצומות  והשחתות גדולות רעות  עשה אז

ומתועבות נשחתות עצות לו נתנו והם המעשה, משפט עניני  כל על ושאלם  ליועציו ָׂשם 

" שאמר כמו כעצתם, ועשה להן  שמע והוא  לו. הלך למשחית בעצתם היתה "גם אמו והנה .

לעזוב  להרשיע, עצות  לו שנתנה והודיע החכמה. בסוג  שהן  בדברים  האדם  במנהגי  יועצתו

העצה 504. אל  תאר 

רע 505. לעשות
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בהנהגת נשחתות  עצות  לו נתנו אחאב בית ויועצי  ישראל. על צוה אשר ומשפטיו ה' ֻחקי 

אחאב  בן  יהורם  את ללכת  הסיתוהו כי  למשחית , לו שהיו המלחמות  ומעשה המלוכה

בכתוב. כמבואר ישראל, מלך יהוא  להסיתו נמשך ובזה יורם, מלך חזאל על למלחמה

"ÈÓÎÁ נבערה עצה פרעה יא)"יועצי  יט, בעיני(ישעיה חכמים שהם  האנשים פירוש. .

דבר  בכל יעשה מה על מפיהם  לשאול ליועציו, אותם  ׂשם ובינתם חכמתם  ובעבור ָפרעה.

שמפורש כמו בעצתם  יצלח לא מדעת, נבערה עצה לו ונתנו אוילים  באמת הם  ודבר.

" התאר אצל נזכר והנה המדינה 506,"פרעה בפרשה. בעניני  למלך יועצים  שהיו להורות

הראשון . בבית  ובארנוהו בכינוי . נכתב ולכן בליעל יועצי  והיו והמלחמות

ÌÚÂתארי הקדש  בכתבי  עוד נמצאו לא כי  זה. בחדר לבאר שכיוננו הכוונה נשלמה זה

ב  השם  אל סמוך והוא  אחת  זולתי פה. המפורשים מן  יותר זה,"יועץ בבית  ויתבאר ה

" האחד, עזרא. בספר תרגום  בלשון יעטוהיושתים יד)"ושבעת ז , "(עזרא כמו יעטוהי. "

לפסוק בפירושו ודומה הקודש, בלשון ח')ויועציו ויועציו "(חלון המלך כח)"לפני ז, ,(עזרא

" והשני , למעלה. כמבואר בכנוי, שתיהן התנדבו כי ויעטוהי מלכא  טו)"די ז , הוא (עזרא וגם  .

" ויועציו כמו וישריםהמלך נכונים  כי  מדברנו והתברר בפירושו. אליו ודומה הקדש  בלשון "

מגיד  שיהיה מזולתו שהוקם איש על תמיד שענינו הזה, התואר הוראת  על שיסדנו הכללים 

העולם בעניני  ופעמים  החכמה, בעניני  פעמים  השכל, משפט  לפי המעשיים בדברים  עצות

תן המבוארים. הפרטים  כל לפי  רע , איש  ופעמים טוב, איש  פעמים  והמלחמות . והמלוכה

בעניניהן, ודרוש  וחקור עליהם  עצמם .עיניך על עדים הם, אמת דברי כי ֵותמצא 

י"א  חלון

˙ÓÈ˙ÁÏÂ ז משה רבינו להרב שמצאתי מה אכתוב זה כתוב"ענין  חלק ל נבוכים, (מורה 

לד) פרק "א' תאר על ז "יועץ בספרו קדמונינו דברי  הביא שם  [חכמינו]", שאמרו אין"507ל

לחש ונבון  חרשים  וחכם ליועץ אלא תורה סתרי  ז "מוסרין הרב ואמר ."" איל הדברים  אלו

מאד, העצה חלוש  שהוא מי  אדם  מבני  יש כי תדע  הלא טבעית. הבנה מבלתי  בהם אפשר

הצריכים"אעפ  בדברים  הנהגה וטוב נכונה עצה לו שיש  מי  ומהם  שבאנשים . המבין שהוא י 

אעפ  מושכל, יבין  לא  שהוא  אלא 'יועץ', הנקרא  והוא ולדעותם אדם בני  שהוא "לסדור י

ביד  מחיר זה 'למה עמו. תחבולה אין  מאד סכל הוא אבל הראשונים . למושכלים קרוב

אין?' ולב חכמה לקנות  יז)כסיל טז, "(משלי מלת על שדבר מה לשונו, כאן  ואני"יועץ עד .

ז  הראשונים בספרי  שכתוב מה להעתיק זה בספר באתי  ולכן"לא לריב. נצב ולהיות  ל

" אמרֹו כי  אודיעך קצרים אעפ בדברים  מאד העצה חלוש שהוא מי  אדם מבני שהוא "יש י  ֲָ

שבאנשים עהמבין  יובן אם  יתכן זה שאמר, בכח "" שהיא  העצה מענין  שיסדנו הכלל פ

פרעה 506. יועצי

א 507. יד, חגיגה
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ז  דבריו עם הכלל דברי יסכימו ואז והדעת, הבינה מופתי  בכח לא הכלל "[השכל] בצרוף ל

" שאמר ומה וּתמצא . [בשוה] הנפשות  בכל נטבעה כח-העצה שאין שיששיסדנו מי מהם ְִֵָ

נכונה  עצה ממיניםלו היועצים  כי גדול בבירור הראינו כי  זה. מאמר לכון אוכל לא וכו' "

יועץ  הוא  מהם למעלה. כמבואר הדבר, לאותו הראוי  יועץ צריך ודבר דבר ובכל רבים ,

קדושה. חכמה לה היא  טובה הנהגה כל כי בחכמה, יועץ הוא  או ההנהגה, וזה 508בעניני 

המחלוקת מקום  "509הוא כדרך כלו, הראשון בבית  עליו יועץ שעמדנו דויד דוד "ויהונתן

לב)"(דהי  כז , "א שהוא עליו לומר יתכן  לא במשפט, ויועץ והחכם הנקרא . גם מושכל יבין לא 

הראשונים ""מושכלים  בתאר לתארו או היוצאים"סכל , העולם  מנהגי על הכונה ואם .

" מתואר בהיותו הנה החכמה, הקודשיועץ מסוג  בכתבי  ּכּונה מצליחים . פיו על שהעושים  "ָ

בשכל " ז יועץ הרב ואולם מושכל. [ש ]יבין  בלי זה יתכן ולא למעלה. כמבואר על "" כיון ל

" הפסוק גם  כלל. העצה מענין  זה ואין ה'. יראת  וסתרי  האלהיות  מחיר המושכלות זה למה

חכמה  לקנות  כסיל טז)"ביד יז , "(משלי מענין ענינו הראשון ."עצה אין  בבית מבואר וזה ,

ז  קדמונינו שמסרו מה גם כולה. הכונה התבאר זה בענין  שבארנו ממה דבר (חגיגה ל"סוף

ע חדשים"א)"יד ולקבוע שנים לעבר שיודע זה "יועץ, תאר כי מעיד היועץ יועץ " על "

יבין . והמשכיל וחכם . טהור לב לו ויש כסיל, אלו בכל ואיננו בחכמה.

0

הד' החדר
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א' חלון

˘¯ÂÙÓ" לשון שכל שהקדמנו הכללים  הסכמה עצה מתוך על הקל בבנין המונח  "

עצה  דבר על מזולתו נשאל היה העצה ולהגיד השכל. במשפט  מעשה לעשות  החלטית 

אע הפעם , ועתה "באותו הראשון . בחדר שבארנום  הפירושים  יתר עם  תמיד; יועץ שאיננו פ

" לשון  בהם  שנזכר הכתובים כל להציג  ואפרשםעצה נבוא אדם , אצל הסמוכים  הקל בבנין  "

שיסדנו."בעז  הכללים אמתת  כפי היטב באר ה

"ÚÓ˘ עמך אלהים  ויהי איעצך יט)"בקולי יח, משה (שמות כי  יתרו כשראה פירוש. .

" שאל ערב, עד  בקר מן  עליו נצב העם  וכל לבדו לעם ?שופט עושה אתה אשר הדבר מה

קבועה 508. הכתב. לפענח אפשר

הענינים509. חלוקת כלומר 
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לבדך? יושב אתה יד)"מדוע יח, לבוא (שמות מטריחם  שאתה לעם  ככה תעשה למה כלומר .

את לשאת לעצמך, ככה תעשה ולמה אחיו? על איש ממתינים  והם המחנה, מקצה אליך

ע משה אדוננו למה יתרו ותמה עליך? העם כל העמים"משא  כל ממנהג  בזה מנהגו מׁשנה ְֶַה

אתו  ונשאו ושופטים  פקידים  יפקיד והוא ומלך, נגיד מהן אחד בכל שיש הממלכות וכל

העם , ישראל במשא משפטי כי בעבור עשוהו יכול היה לא  אבל ממשה. זה נעלם  היה ולא

דתי כמו הלב במשפט ּתודע  לא  לחכמה, קץ ואין התורה. חכמת כפי תהיינה הנהגתם  ִַָודרכי

לעשות יודעים אינן והם ושופטים? פקידים יפקיד ואיך ומשפטיהם. ונימוסיהם  העמים 

לשואלים תשובות  דבר בכל ולהודיע העם את  לשפוט  בעצמו הוא  צריך ולכן כהוגן . משפט 

" שהשיב וזהו האלהיים. הדרכים  דבר כפי להם יהיה כי  אלהים , לדרוש  העם  אלי יבא כי

תורותיו  ואת אלהים חקי את והודעתי  רעהו, ובין איש בין ושפטתי אלי יח,"בא (שמות  ֻ

זה טו -טז) להם יודיע  ומי ותורותיו. ה' דרכי לדעת  אלהים , לדרוש אלי  בא  הזה העם  כלומר ,

ובין איש  בין ושפטתי  וכיוצא דבר-ריב להם  כשיהיה וכן בנבואה? החקים  המקבל ֻמבלעדי

עול, ומהו צדק מהו ותורותיו, אלהים  חקי אותם והודעתי  התורה פי על צדק משפט ֶָֻרעהו

איש לעשות  יוכל לא זה וכל בנבואה, מקבל שאני התורה משפט כפי הכל זכאי , מי חייב מי 

ידע כי לבדו, שבתו טעם מפיו שמע  טרם  למשה עצתו דבר שלא יתרו מחכמת  והנה אחר.

שאל  ולכן והשרים . השופטים  ענין  ובתבונה בחכמה כמוהו שאין  ממשה נעלם  לא  כי יתרו

" יתרו ענה האלהיים, התורה במשפטי זה יתכן שלא  משה השיבו וכאשר טעמו, לא תחלה

עושה  אתה אשר הדבר אעפ "טוב כלומר המשפטים". לעם  ולהודיע ללמד שמגמתך י

" ואמר הזה. בדבר עושה אתה טוב לא  עמך והתורות , אשר הזה העם  גם  אתה גם תבול נבל

לבדך  עשוהו תוכל לא  הדבר, ממך כבד יח)"כי יח, תחלש(שמות  תמיד כן תנהג  אם כלומר .

" הגדול הטורח  בעבור אתה, המקבלים. העם  וגם הדבר אתה ממך כבד יוׁשע ּו"כי לא והם, .ְִָ

ממנו. שנעלם מה מהן  ואחד אחד לכל ללמד למלמדים  פנאי שאין  לפי  הצורך. כל ילמדו ולא 

זולתו  ביד שאין לו הגיד שכבר אחר עתה, יתרו דעת לשמוע נכסף היה משה כי  ספק ואין

ומתשובת התורה, כדרך קצר הכתוב ואם ייעצהו. מה לשמוע  ממנו ובקש העם, את לשפוט

" שאמר למד, אתה איעצך יתרו בקולי שמע  הונח "עתה ולא  טעמך, ששמעתי עתה כלומר ,

יועץ  שאני  עצתי ולהשמיעך לדבר עת  עתה עוד , דבר אוכל מה לשמוע חפץ ואתה בדבר, לי

" מלת פירוש וזה שתעשה. עליך שאתה "איעצך ומסכים והסכמתו עצתי  לך אגיד כלומר ,

הכלל כדרך ממנו, א)שואל "(חדר ואמר למעלה. עמך שבארנו אלהים עצתי"ויהי כלומר ,

ענין יתרו בעצת  היה כי שאיעצך, מה לעשות  כח לך ויתן  עמך אלהים שיהיה בתנאי  תועיל

שאפרש . וכמו עמו, אלהים  בהיות  זולתי עשוהו יוכל לא האדם , לב ממשפט נעלם 

¯Ó‡Â"האלהים מול לעם  אתה יט)"היה בין(יח, והמליץ השליח תהיה אתה כלומר , ֵֶ

ב  השם מאת בנבואה והתורות החקים לקבל צריך לבדך אתה כי  והעם, בענין"השם אבל ה. ֻ

יבאו  יום שיום הנה, עד עשית  כאשר תעשה לא  השם  דבר אשר להם להודיע  לעם  הלימוד

" והלאה מעתה כי לדבר. עשוהו תוכל לא כי  וללמוד, לשמוע  מקצה העם  כל והבאתאליך ְִֵֵֶָָ
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האלהים אל הדברים את  ""אתה מליצת  דעתי  שלפי  האלהים, ""אל כמו הבית, בעל ונקרב

האלהים ז)"אל כב, מה (שמות והפירוש אלהים . אנשי  המומחים  והראשים  השופטים והם ,

ב  השם  מאת  בנבואה מקבל בדעת"שאתה מובהקים  אנשים אל הדברים  אלה אתה תביא  ה

" ואמר ׁשּבעם. הבחירים אלהים יראי התורותובהשכל ואת  החקים  את  אתהם  (יח,"והזהרת  ְֵֵֶָָֻ

"כ) אמר לא העם, את  שוהזהרת אלא  הפרשה בכל שכתוב כמו אתהם"" והם"הזהרת ,

מספר  מתי הם  כי  התורות, ואת החקים  את ותודיע תזהיר לבדם אותם  שזכר, ֻהאלהים

" ואמר ובמישרים . באמונה הדברים  יקבלו לבבם  ברוחב והם  הלבבות, להםובעלי והודעת 

יעשון אשר המעשה ואת  בה ילכו הדרך כ)"את כפי(יח, מהם  אחד לכל תודיע  כלומר ,

מקצתן משל דרך על לעשות. עליו המעשה-בפועל ואת בה ילך הדרך את ועבודתו ממשלתו

הצבא  שרי  יהיו מקצתן  ברבים , וחקים תורה מלמדים יהיו מקצתן ושוטרים , שופטים  ֻיהיו

ורוממותו. וכבודו השם  גדולת העם את  ומבינים מוכיחים  יהיו ומקצתן העם . עניני  ומסדרים 

איש בין  שופטים  הם  יהיו אם יעשו ומה מהם  אחד כל משפט האלו לנזכרים הודעת  וכאשר

" כדרך לעם ותורותיו אלהים חקי יודיעו והם רעהו, יועץ ובין דויד דוד כז,"(דהי "ויהונתן  א ֻ

ללמוד לב) אלהים, את  לדרוש  אליהם העם  יבוא  כי אלהיהם , משפט  לעם  מגידים  יהיו והם  .

לפ  הזה, בדבר עמך אלהים  יהיה אם  בתנאי  והכל מלכותו. כבוד והדר צריך דרכיו שאתה י ְַַ

והתורות החוקים  לשמור שבכחם  היקרות הנפשות  בעלי נכבדים אנשים ישראל מכל לבחור

בענין הן לישראל, ללמדה החכמה בענין  הן  המשפט, בענין הן  ובמישרים, בצדק לעשותם 

לבב  את  יודע  לבדו וה' וכיוצא . במלחמות  העם  הנהגת  לענין והן  ה', ביראת  להבין התבונות

הבחירים הם  ומי  מי לדעת  שתוכל הטובה רוחו עליך ויתן  עמך ה' יהיה אם ולכן האדם. בני 

תועיל  לא לאו, ואם  העם. וכל אתה תצליח אז האלו, הממשלות  בידם למסור הראוין ֶָָׁשּבעם

התורות . משפטי ויעות ּו המשפט יקלקלו טובים לא  הנבחרים בהיות  כי לך. שהגדתי ְְֲִעצתי 

" אמר זה ושמתועל בצע . ושונאי אמת  אנשי  אלהים, יראי  חיל, אנשי העם  מכל תחזה ואתה

עשרות ושרי חמשים  ושרי  מאות ושרי אלפים  שרי  כא)"עליהם  יח, "(שמות  ומלת על תחזה . "

" שאמרתי זה כלומר הקדש . ברוח וזה הלב האלהיםמראה אל הדברים את  אתה "והבאת 

יט) "(יח, נמצאו אנה תשאל שמא האלהים. מוטל אנשי  הזה הדבר גם אמר זה על שאמרת? "

אמת אנשי  אלהים יראי  חיל אנשי  ביניהם הם מי העם, מכל הקדש ברוח  שתחזה עליך,

על  תשימם  ואז יעשו. אשר והמעשה בה ילכו הדרך את  להודיעם  אליך ותקחם  בצע , שונאי 

" ואמר לו. הראוי  ממשלתו כפי אחד כל עתהעם בכל העם את כב)"ושפטו כלומר (יח, .

להם יש תחתיו הנתונים  והאנשים  ידוע, ומעשה ידוע  דרך מהם אחד ולכל רבים בהיותם

" העם את ישפטו הנה ידוע, עתמספר החקים"בכל ודברי ריבות  דברי  כולל משפט  ומלת  .ֻ

והאמונות , והדעות "510והתורות  לדין ,כדרך דין בין  לדם  דם  בין  למשפט דבר ממך יפלא  כי 

בשעריך  ריבות דברי לנגע, נגע  ח)"ובין  יז, בעז (דברים ויתבאר במקומו.". ה

בירושלמי 510. יש  זה לפירוש ה"ג)שרש  פי"ג  כלומר (סנהדרין אגדה", "זו דבר דבר ", לך יהיה "כי  שדרשו 
האמונות  בעניני  להורות
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ÈÏÂ‡Â" חיל אמר ו אנשי הצבא , שרי המנהיגים כת נגד אלהים"" המביניםיראי  כת  נגד "

" ה'. את לדרוש הבאים לכל אלהים ה' את  ליראה לעם  ומלמדים  ה' אמתביראת  "אנשי

" כדרך ותורותיו השם  חקי  לעם  המלמדים  היועצים  כת  בפיהו נגד היתה אמת "תורת  ֻ

ו) ב, "(מלאכי בצע. מאותשונאי שרי  אלפים  שרי  זה וכנגד ריבות. דברי  השופטים כת נגד "

תאמר  ואל עשרות. ושרי  חמשים  הפרטים511שרי כל אחד לכל ללמד שאוכל אפשר אי 

הענינים מן ענין עליהם שיסופק לפרקים  יקרה אם [כי ] להנהגתו. הצריכים  הרבים 

" אמר שכן אליך. עליהם  הקשה הדבר יביאו אז לפניהם, הבא דבר בכל כל העסוקים והיה

אתך  ונשאו מעליך והקלו הם. ישפטו הקטן הדבר וכל אליך יביאו הגדול כב)"הדבר ,(יח,

" ואמר אתך. ישאו הם כי  העם , דברי כל משא מעליך יקל מקום מכל הדבר כלומר  את  אם

בשלום יבוא  מקומו על הזה העם  כל וגם  עמוד, ויכלת  אלהים וצוך תעשה כג )"הזה .(יח,

שתחזה  עמך השם ויהיה ׁשּבעם , הגדולים אל ה' דבר להביא  כעצתי תעשה אם ְֶָכלומר

כל  וגם  המשא . את  לסבול עמוד תוכל אז לכך, הראוים  האנשים  הם ומי מי קדש  ברוח 

אל  ילך משפט המבקש ובנחת . בשלום אליו ללכת  שחפץ מקומו אל יבוא איש איש  העם 

המבקש החכם, היועץ אל ילך יעשה מה כדת ומשפטים חוקים לשמוע המבקש השופט,

אלהים" יושב דעת שאתה עתה כן שאין מה ודבר. דבר בכל וכן אלהים, יראי  אל ילך "

בזה. וכיוצא  תבונה דבר לשמוע בא ואחר זה, חוק לשמוע  בא  וזה לריב בא וזה ֵלבדך

בעיני . נראה כך אפשר. אי  זה כולם ? משאלות  ותמלא  שתספיק היתכן 

È˙˘¯ÙÂ" מליצת לבאר השאלות"איעצך זה נשתלשלו איך המבין  יבין הזה שמלשון .

ע וחותנו משה אבותינו בין ולכן"והתשובות  יתרו, מפי עצה לשמוע  בקש  משה כי  ולמדנו ה.

" יתרו איעצך אמר בקולי ז "שמע המפרשים כל כי הפרשה. בפירוש חדש  דרך והיא פירשו ", ל

האלהים" אל הדברים  את  אתה יתרו?והבאת זה אמר למה ידעתי  ולא ה', אל הדבר שיביא "

" באמרו האלהיםודי  מול לעם אתה שהוא "היה וידוע בינותם, ומליץ שליח  שיהיה והוא  . ֵֶ

שיביא  הזכיר אם ועוד ה'. אל לבדו הנגש  הנביא  הוא כי  השם, אל ושאלותם  משפטם יקרב

נכבדת המליצה פרושינו כפי  אך ה'? דּבר מה להם  שיגיד הזכיר לא  למה ה', אל העם  ִֶדברי

האלהים ה' בין עומד משה שיהיה שאמר האלהים512מאד. ב 513ובין  השם מן הלב. ה "אנשי 

וע האלהיםיקבל "514ד נאמר לא  ולכן שקבל. הדברים דבריהםיביא את אתה או והבאת  " ַ

העם" ב "דברי  השם  מן בנבואה שיקבל הדברים  על שב כי  דבר ". ניכר לא  הענין גם  ה.

" לומר שיצטרך עד ה' פי  את  שישאל למשה שתקרינה אל מספקות  הדברים את  אתה והבאת 

זה "האלהים ועל ותורותיו. אלהים  חקי  בלמדם  משה שנושא  העם  משא על הענין כל אבל .ֻ

אלהים אנשי  אל השם דברי  שיביא אמר גם515יפה העם. את  ילמדו והם  הסגולה. בחירי

משה 511. אל יתרו  אמר כך 

הקב"ה 512. הוא

הדין513. בית אנשי

הדין514. בית אנשי

הדין515. בית אנשי
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" אתהםפסוק יתרו והזהרת חזר ולמה כן, עושה שהוא  משה אמר כבר כי  לו, ענין  אין  "

" שיאמר די  והיה זה? העםלהזכיר על ראשים  אותם  וי ּתן  וגו' חיל אנשי  העם  מכל ."תחזה ְִֵ

] פירושנו ויודיעם"והזהרת"ולפי יזהיר לבד אותם  ישראל, מכל שיבחר הׂשרים על שב [ִַָ

שאלת על בו מליצה מצינו לא גם  העם. מן  ואחד אחד לכל לא שיעשו; ומעשיהם  דרכיהם 

" מליצת לא ה'. "קריבה פי כמו יי'" לפני משפטן  את  משה ה )"ויקרב כז , ואצל (במדבר .

" מצינו שניהםהשופטים  דבר יבוא  האלהים ח)"עד כב, "(שמות ומלת הנוסף,והבאת. מהבנין  "

שלא  דברים  מהרבות יראתי ולולי  בעם. הנבחרים  השופטים  אל השם  דבר יביא  משה ְַכי

[פירושו] זה כי להראות זה, בענין תורה במשנה הנזכר המאורע גם מפרש הייתי  במקומם

ראב  ובפירוש  והבן. צד ז "מכל ""ע עצה ל לך אתן  עאיעצך, למעלה."" שיסדנו כדרך אמת וכן כ. ְֵָ

ב' חלון 

"‰ÎÏהימים באחרית  לעמך הזה העם  יעשה אשר יד)"איעצך כד, בלק (במדבר כי  ידוע  .

יקללם . שבלעם  וחשב מישראל, להמלט יכול במה עצה ממנו לבקש  בלעם  אחר שלח

מבקש עודנו והוא  עוד, יעשה מה ידע ולא בלק והשתומם לברכה, הקללה נהפכה וכאשר

" לו אמר דבר, בלעם  מפי לא "איעצך לשמוע  אבל תעשה. מה דבר-עצה לך אגיד כלומר ,

קדמונינו  ומסרו יעצו. מה בכתוב מואב.516נזכר בבנות ישראל את שיחטיא  עצה לו שנתן 

""וע שנאמר מה לדבריהם וראיה קרה. וכן בם . ה' אף ויחר מואב לאלהי  יזנו כן  הנה י הן 

בלעם בדבר ישראל לבני טז)"היו לא, הזה.(במדבר הדבר על בלק את יעץ הוא כי לאות 

את בהן להזיק או להחטיא  שאפשר הדרכים  מכל יותר זה בדרך ובעצתו בשכלו ובחר

וראב  ברשעתו. והצליח  ז "ישראל ""ע אמר רחוק ל דבר וזה מואב, בנות על אומרים יש

הימים' 'באחרית  שאמר יד)בעבור כד, עצה (במדבר לך אתן כמשמעו שהוא  בעיני והנכון  .

לעמך  יעשה כן  העם  זה כי תעשה, מה עשתדע ז "" רבותינו דברי  על חלק והנה כי"כ. ל, ַָ

הימים . באחרית  מואב על ה' יעץ מה לו הגיד גם  ישראל, את  להחטיא בלק את יעץ בלעם 

" שאמר בדבריו טעם  לעמך ואין  יעשה כן  העם זה כי תעשה, מה שתדע  עצה לך ומה "אתן .

יעשה. מה נזכר לא  גם  הימים ? באחרית ׁשּתמלא  ה' עצת נגד יתקומם האם לעשות ? ִֵֶָיוכל

" לשון  שכל שיסדנו הכלל מנפשו,עצה ולפי העצה יגיד פעמים  והגדה, ספור ענינו בקל "

ואינו  לעשות. זולתו שיעץ עצה דבר סיפור זה בכלל וכן  מזולתו, ששמע  עצה יגיד ופעמים 

אבל  עליה. לשואל דבר-מעשה בה אין  לו שמגיד העצה כי כעצתו, שיעשה לשואל ְַמודיע

ואם עמו, שיעשה מה עליו זולתו שיעץ העצה שיודיעהו ממנו בקש  השואל הוא. כך הענין 

" יאמר ""איעצך יספרנה כלומר עליך . פלוני שיעץ העצה לך הכתוב "אגיד ענין  אין זה ולפי  .

בלעם הודיעו מישראל ירא  בלק שהיה לפי  אלא לישראל, יעשה מה לבלק עצה בלעם שנתן 

" ומלת עתה. לא הימים באחרית  רק זה יהיה ושלא לעמו, לעשות ה' יעץ אגיד איעצך מה "

ונכתבה  הימים. באחרית  לעמך הזה העם  שיעשה יעץ מה בנבואה ששמעתי  ה' עצת  לך

ע"א 516. קה סנהדרין  סמך על  יד, כד, במדבר  על  רש"י
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" בלשון העליונה  בנבואה עצה הגזרה הודיע  העתידות צופה כי תנאי . על נגזרה שלא  לפי "

ושינקמו  ישראל, את  שיגאל ה' נשבע  כי  הימים, באחרית  פנים  כל על תחול הזאת  שהגזרה

למעלה שיסדנו הכלל כדרך וזה וממשנאיו. ה' מצרי  י)מאויביהם, חלון  ב, וראיתי(חדר . ִֵָ

הרמב  ז "בפירוש ""ן  שפירש לעמך ל הזה העם  שיעשה מה השם שיעץ העצה לך אגיד

הימים ע"באחרית  ז ", קדמונינו דברי גם  פירש. ויפה נכון. וזה "517ל "כ. דבר אמת. אחת 

שמענו  זו שתים  518."אלהים

ג' חלון

"ÈÓÚ עד השטים מן בעור בן בלעם  אותו ענה ומה מואב, מלך בלק יעץ מה נא  זכר «ְָ

ה )"הגלגל  ו , ב (מיכה  השם  חסד זכֹור פירוש . הסכים". מואב מלך בלק כי  עמך, שעשה ה ְ

לעשות , הכח ממנו השם  מנע כי ולולי לקללכם. בלעם אחר שלח  כי  עשה וכן להאבידכם.

" לשון  זה על יפול ולכן  אתכם . מאביד למעלהעצה היה שבארנו הכלל כדרך חלון " ב, (חדר

"ה ) וכמו בליעל . למעלהיועץ ובארנוהו אשור מלך סנחריב על האמור ט)" חלון ג .(חדר

בתורה. כמבואר לישראל, ולהצר לרעה היו מלכם ובלק מואב אנשי מחשבות כל כי  וידוע 

כונת אין  אבל שתהיה. רעה באיזו או במלחמה אותם  מאבידים היו יוכלו, יכול ולוא 

והקב  לכלותינו ודור דור בכל עלינו קמים רבים  כי זה, להודיע  מידם ."הכתוב מצילנו ה

בלעם אחר לשלוח  והוא רע, עמכם  יעשה אופן באיזו שלקח העצה להזכיר הכוונה אך

וע אתכם . לשם"לקוב אתכם ולהזכיר אתכם  לברך מוכרח שהיה הדבר נתגלגל כן  י

ונתפרסם עליכם. טוב מדבר היה כרחו בעל רע  ומלאך ולתפארת, לכבוד ולתהלה

נא  זכר אמר זה ועל בלעם. לדברי  האמינו כי  אתכם , השונאים העמים בעיני ְָמעלתכם 

" לשון נזכר לא  ולכן בעור. בן  בלעם אותו ענה ומה בלק, "מחשבה עצת לשון אלא "עצה "

שיסדנו  הכלל כדרך וזה הרעות, מחשבותיו בין  ששפט ׂשכלֹו משפט אחר בלק ְִשלקח

היו  מדין וזקני  מואב חכמי  כי וידוע  סנחריב. אצל למעלה רמזנו זה על וגם  למעלה.

במה  להועץ מדין לזקני וקראו ביניהם  השלימו לכן כי יעשו, מה ידעו ולא בלבד, נבוכים

" שכתוב כמו רב, עם  ישראל  כי  ידעו כי  להם. רב יוכלו כי מאד העם מפני מואב ויגר

ג )"הוא  כב, וענן(במדבר אלהים  פחד בעבור לא העם, ריבוי  בעבור מגורתם  שהיה הודיע 

נלחם ה' וכי ישראל למעלת לבם  נותנים היו אם כי להם. להלחם  לפניהם  הנוסע ְִֵָכבודו

מלחמה. גבור ה' בעזרת ינצחו מספר מתי  גם כי  הוא, רב כי בעבור יראים היו לא  להם,

נלחמים היו מהם רב עם לקבץ יכולין היו אם  העם, מריבוי  רק פחדו לא שהם  ולפי

שכתוב  כמו הסכנה, להם והגידו מדין  עם השלימו ולכן  רב, מחנה להם היה לא  אבל אתם.

סביבותינו " כל את הקהל ילחכו עתה מדין זקני  אל מואב ד)"ויאמר כב, כדי(במדבר . ַָָ

שינצחום . אפשר ואז ישראל עם  כאחד ומדין  מואב וילחמו מחניהם מדין  גם  שיאספו

ע"א 517. קה סנהדרין 

יב 518. סב, תהלים  ע"פ מליצה
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ישראל  שאין  הבין ומאז ותחבולות , חקירות  ובעל קסמים  קוסם  היה צפור בן  בלק אבל

ודן הטבע. מדרך יוצא זכות ישראל בענין שיש  בשכלו ראה כי רבויים, בעבור מנצחים 

" עליהם  שנאמר הגדולים האמורי  מלכי  שני  ועוג , סיחון ממלחמת ארזיםכן כגובה אשר

ט)"גבהו  ב, שאמר (עמוס מה וראיה, [אתם ]. במלחמה לישראל נפלאות שנעשו ספק ואין ,

" למשה אותו השם  תירא  לד)"אל כא, עמו (במדבר כל ואת שהכוהו המבהיל הנצחון וכן .

" שנאמר שריד כמו לו השאיר בלתי  לה )"עד התפרסם(כא, [נצחון] בזה כיוצא כל וכן ,

שנצחו  ובעת  לבו. בעין  בלק ראה זה וכל האמוריים. לשכני ההם בימים נודע  והיה בתורה

קורא  היה לא  מלך ההיא  בעת היה אם  כי  למואב, מלך בלק היה לא  האמורי  את ישראל

נגד  במלחמה יעמדו לא  דעתו לפי  כי  ישראל, עם  להלחם עמהם להתחבר מדין לזקני 

ואז  בלק. הומלך מואב ערבות  אל ישראל שבאו ובעת  מהם . רבים יהיו אם  גם ישראל

והודיעום הטעמים  להם [אמר] תצלח . לא היא  כי ישראל, עם  מהלחם  שישמרו לעמו אמר

הטבע . מדרך למעלה נצבים הם  כי 

ÈÙÏÂ" שאלוהו מאד יראים מואב עם  נעשה?שהיו צריך ומה כי עצה להם נתן ואז " ַ

" והקסם , הכשפים במלאכת  הטבע , מדרך למעלה זה בדרך כנגדם  שהםלצאת כמו

ומדברי519"עושים קסמים. וקוסמי  מנחשים יעקב בני  כי שחשב הזה הרשע דעת לפי 

" בברכותיו שאמר כן  למד אתה בישראל בלעם  קסם  ולא  ביעקב נחש לא כג ,"כי  (במדבר

הקוסםכג ) בעור בן  בלעם אל שלח  ולכן כן . עליהם שחשב בלק מחשבת  רוע  להכלים  ,

" שאמרה זה כל רמזה והתורה ישראל. את  עשה שיקלל אשר כל את צפור בן בלק וירא 

לאמורי ב)"ישראל כב, "(במדבר אמר לא צפור , בן  בלק במואב."וישמע היה הוא כי אך 520,

" "וירא מלת  כמו משה " בושש כי העם א)"וירא  לב, "(שמות האשה , ו)"ותרא  ג , ,(בראשית

חכמה " הרבה ראה טז)"ולבי  א, בבית(קהלת  ובארנוהו השכל, בעין  הלב מראה והוא  ,

" אמר ולא מואב הראשון. מלך צפור בן מלך "בלק עדיין  היה לא  זה כל שראה בעת כי  ,

" אמר ולא  האמורילמואב. את ישראל השמיד "כי  או האמורי" את ישראל ""נצח אך כל ,

ישראל  עשה גדול אשר ּפקח האיש  זה כי הכתוב והודיע הטבע . מן למעלה הפלא צד על "ִֵַ

מלחמת בענין  שיש והפלא הזרות  לבו בעין  ראה האמורי , מן השמועה ששמע  ומיד היה

דלות אבל כמותם . מלך [ינצח] גדולה ובמחנה רב בעם  לא  כי בלבו ודן ונצחונם, ישראל

אמר  זה ועל נוצחים. הם  ידם ובכח  רב עם  ישראל כי ואמרו כן, ראו לא  מואב ושרי  העם 

הוא " רב כי  העם מפני מואב ג )"ויגר כב, לאמורי ,(במדבר שקרה מה הם  כששמעו כלומר .

שיתחברו  מדין  לזקני מואב אנשי שלחו ולכן רבוים , מפני לישראל להם יכלו כי חשבו

ערבות אל ישראל באו כך ובין  כך בין מואב אל מדין  זקני וכשבאו בישראל. להלחם  עמהם

" אמר זה ועל עליהם . למלך בלק את הקימו ההיא ובעת  למואב מואב, מלך צפור בן  ובלק

ההיא  ובהיותו בעת  למלך. בלק הוקם עוד מואב ארץ אל מדין זקני שבאו בעת פירושו "

ישראל 519. על  כך  חשב

ונצחונם520. מלחמתם את בשר  בעיני  ראה ולא
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עם לנלחמים תקומה ושאין הסכנה, לפניהם והעריך ומדין, מואב עצת השליך ּומצוה ְֶַָמלך

ואז  יעשו? מה עצה שיתן מלכם  פי שאלו והם  הטבע . מן  למעלה מנצחים  הם כי ישראל,

לא  ואם  הגוברת, הסברא כפי הכתובים פשטי בעיני נראין כך בלעם. אחר לשלוח  יעץ

" הנביא  שהודיע  וזהו המקרא . מפרשי כן  מואב אמרו מלך בלק יעץ מה נא ו,"זכר (מיכה  ְָ

זה ה ) שהיה למדנו הקל בבנין ובהזכרו בלעם . את  לקרוא עצה היועץ היה שהוא למדנו ,

שיסדנו הכלל עם ומסכים  שאמרנו, כמו עצה להם לתת כא)מעמו חלון א זה.(חדר בענין

ד' חלון

"˙ˆÚÂהאלהים בדבר איש ישאל כאשר ההם  בימים יעץ אשר טז,"(שמו"אחיתופל ב,

והסכמה כג ) דבר-עצה ממנו לשואלים  ההם בימים אחיתופל שנתן העצות  כל פירוש. .

אודותיו  על סמכו והשואלים המבוקש. להשגת  מאד טובות  עצות היו לעשות, השם  כדברי

" אמר ולכן  יצליח . כעצתו העושה שכל [העבר] נסיונות ידי על ידעו כי  פיו, על כאשר ועשו

האלהים בדבר איש עםישאל ומסכים  הזה הדמיון נפלא ומה והתומים . האורים  והם  "

" לשון  שיסדנו כדת"עצה הכללים  מלחמה וראשי המלך שואל היה האורים  במשפט  כי  .

" שנאמר כמו לעשות , על מה ותומים  האורים במשפט לו ושאל יעמוד הכהן אלעזר ולפני

יבואו  פיו ועל יצאו כא)"פיו כז , במשפט (במדבר והסכמה עצה המגיד אלעזר פי על פירושו ,

והמצוה, התורה ומשפטי  החכמה בדרכי  זה ואין לעניני521האורים . האורים  כל אבל

ז  קדמונינו בקבלת  גם הנביאים , בספרי שמפורסם כמו הצבור, וצרכי  והנה 522ל."המלחמה

הוא  האורים במשפט  והשואל יעשו. מה והסכמה עצה והאורים רבים, דרכים  דבר בכל יש 

כי לב, בכל כן  הנשאל יעשה האורים במשפט  עצה הכהן יגיד ואם יעשה. מה עצה מבקש 

אין כי ובבירור. בעצם  טובה שהיא  השם  עצת  עצתו כי ויודעים  הקדש, ברוח מדבר הוא 

כדרך  המקבלים , בהשתנות [הדברים ] שישתנו הנבואות כדרך תנאי  על האורים  משפט 

ב)שבארנו חלון יא, חדר יהיה.(להלן וכן  יקום כן מוחלטות , עצות  הן שיגידו מה כל אבל .

" נקראו ""תומיםולכן  בספר נבארם מאד נכבד והענין  חיים, מים  שרשבאר על כשנדבר "

בעז תמם" רוח "" עליו והיה ודעת תבונה מלא  שהיה אחיתופל עצת  להן  דמה כן ועל ה.

והבן . אלהים , בדבר הנשאל כמו עצתו, על סומך היה בו והנשאל ממרומים עצה

"‡Ïהזאת בפעם אחיתופל יעץ אשר העצה ז)"(שמו"טובה יז , שאל ב אבשלום כי  ידוע .

" שנאמר כמו יעשה, מה עצה לו שיגיד אחיתופל הבו פי  אחיתופל, אל אבשלום ויאמר

נעשה  מה עצה כ)"לכם  טז, י(שם שיבחר עצה לו ונתן ויכה ", דוד אחרי וירדוף איש  אלף ב

וכאשר לבדו. המלך "את לו אמר הערכי , חושי פי יעץ שאל אשר העצה טובה אשר "לא  ,

הזאת . בפעם לשואלו הגיד

היא"521. בשמים "לא ע "א)שהרי טז (תמורה

רש "י522. שם  עיין ע"ב ג, ברכות
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"˙‡ÊÎאבשלום את  אחיתופל יעץ טו)"וכזאת  יז, אחיתופל (שם שנתן העצה על מוסב .

י שפירשנו."מבחירת ממה ומבואר איש אלף ב

"˙‡ÊÎÂאני יעצתי טו)"וכזאת  יז, ישראל (שם  כל את אבשלום שיאסוף חושי  עצת היא .

שכתוב  כמו מאבשלום, נשאל הוא חושי וגם  בכתוב. כמבואר מחנהו, ועל דוד על ויפלו

הוא " גם  בפיו מה ונדעה הארכי  לחושי גם נא קרא  אבשלום ."ויאמר

"ÈÎ עליך יאסף האסף יא)"יעצתי  יז, על (שם  שנשאל אמרנו וכבר חושי. עצת  היא  .

מאבשלום . עצתו

"ÈÎ אחיתופל עליכם יעץ כא)"ככה יז , אחיתופל (שם  שהגיד העצה לדוד ס ּפרּו .ְִ

" לשון  כל והנה שאמרנו. ממה ומבואר ודוד עצה לאבשלום, אחיתופל אצל הנזכר "

ותחבולותיו  המלחמה בעניני השכל משפט אחר החלטיות הסכמות על הם  ואבשלום

באחד  יתכן שלא  הכללים , עם  כולם ומסכימים במלחמות, עניניהם  וסדור העם  ובהנהגת

" לשון בנקל."מחשבה מהם הרואה שיבין  כמו ,

ה ' חלון 

"‰Óהודעת לרוב ותושיה חכמה, ללא ג )"יעצת כו , החל (איוב השוחי  בלדד פירוש. .

אמרנו  וכבר [ובארץ]. בשמים  הנפלאות  גבורותיו איוב את ולהודיע השם . בשבחי  לספר

יג ) חלון א ב (חדר השם שעשה מה ""שכל בלשון  יתואר ובארץ בשמים הסכים"עצה ה כי  ,

הראשון  בבית אמרנו וכן  כן. לעשות  העליונה חכמתו ב)בארח שמים(חדר מעשה שכל

כי זה בבית  אמרנו וכן  חכמה. בו שיש  נאמר הללו ידיעות  שאסף ומי  בחכמה. נתכנו וארץ

" כמו עצה לשון השלישי עצת לזולתו יגיד ופעמים לרעהו. איש דברים  ספור הוא בקל "

לעמך " הזה העם יעשה אשר איעצך יד)"לכה כד, למעלה(במדבר ומבואר ב'), מי(חלון והנה .

דבר, בכל ה' יעץ מה וארץ, שמים בריאת נפלאות לו שיגיד מזולתו ושואל חכמה בו שאין 

ב  השם מועצות  שיגיד יתכן לא אבל האלו. הענינים לו שיספר חכמה "יתכן מלא  לאיש  ה

" איוב לו אמר ולכן  המגיד. מן [יותר] הרבה חכמה היודע  ללא יעצת לאיש"מה ראוי כלומר ,

שאלתיך  ולא  ממך. יותר [היודע ] כמוני  לאיש לא  חכמה, בו אין לאיש  הללו המועצות להגיד

חנם ּפצעי הרּבה מה על שאלתיך אבל זה, צדיק.523על ואני ְְִַָָ

"ÈÎ רעה ארם  עליך ה )"יעץ ז , מידיך (ישעיה  המלוכה ולקחת  עליך לבוא הסכימו פירוש . .

ּתמלא  שלא מבטיחך אני כי  מפניהם  תירא אל אחז, ואתה, בתוכה. טבאל בן  את  ִֵָָָולהמליך

" שנאמר תהיה עצתם , ולא  תקום  לא אלהים יי' אמר ז)"כה ז , בהחלט (שם  שהסכימו ולפי .

" בלשון יתואר לעשות, ממלאים  היו השם גזרת  ""עצה ולולי  כמו מואב , מלך בלק יעץ "מה

ה ) ו , למעלה(מיכה  א)כמבואר חדר ג היו (חלון ורמליהו ארם  כי  וידוע שיסדנו. הכלל וכדרך

יז 523. ט, איוב
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אך  זה, להודיע הכתוב כונת  אין אבל רבות . רעות  מחשבות עליו חושבים והיו אחז, ָָשונאי 

" לשון נזכר ולכן טבאל. בן את להמליך שמבקשים  הרעה עצתם לגנות  וכדרך "עצה בא ,

בן ופקח ארם  מלך רצין  כי ספק ואין  השכל. משפט  אחר ההסכמה והוא שיסדנו, הכלל

מלך  רצין אמר עצה, דבר על השני  פי  אחד כל ושאל יחדיו, כשנועצו ישראל מלך רמליהו

" ולכן  זו, עצה "יעץ ארם  אמר זה ועל הקל. מבנין  ובן" אפרים  רעה, ארם  עליך יעץ כי יען

לאמר  עצתם"רמליהו על להישען  בקשו רמליהו ובן ואפרים היועץ, היה ארם  כלומר .

כן . ולעשות 

ו ' חלון 

"ÈÏÎÂ שקר באמרי עניים לחבל יעץ. זמ ֹות  הוא  רעים, ז)"כליו לב, יש(ישעיה  פירוש . . ¿≈«ִ

והנ  הרבים . את ומחטיא חוטא והשני  לעצמו, חוטא האחד חוטאים . מיני  החוטא שני ה

טובים כחותיו ושאר ובינתו שכלו כי [היא ] אות ישרה, בדרך מורה ולאחרים  לבד, לעצמו

עניניהם על רעיו ישאלוהו ואם ומשפט. צדק מעשה בראותו ישמח ולכן מישרים , ֵָוחושבים 

בכוחותיה. הטובה נפשו ובנטית שכלו במשפט נכונות  עצות ייעצם לעשות, מה ְֲֵַכדת

בהתחברות יחטא ופעמים טוב, לעשות יועץ פעמים הדברים, מאלו דבר לו כשיקרה ואולם 

אבל  ומישרים. צדק השופטים והבינה השכל אור נגה שעה לפי  המאפילים והיצר התאוה

" בספר ענינו שיתבאר מזימות  בעל הרשע  והוא חייםהכלי מים בעז באר שהתחברו "" ה, ֵַַ

הנטועים והבינה והשכל רע , מציירים  כחותיו וכל בו, וקבועות  הרׁשעה מחשבות ְִָבקרבו

חוטא  שהוא מלבד וכיוצא ; רעות ותחבולות ערמות להמציא  הרעים לציוריו עוזרים  בו

על  רעיו ישאלוהו ואם צדק. ושונא רשע אוהב הוא כי  הרבים  את מחטיא  גם עניניו, ֵָבכל

וערמות רעות תחבולות הרעה, מזמתו כפי  בליעל עצות לתן  יתן  לעשות, מה כדת עניניהם 

" אמר זה ועל גדולים . היותר הפשעים רעיםלעשות  כליו נפש"וכלי  כחות הם  והכלים  . ְֵַ

אחת על תשען  חכמה של פעולה שכל הראשון בבית  שבארנו כמו החכמה, נושאי  שהן 

והיא  כלי  והן  כליה "524מהן. תעדה הנפש525"ככלה להיפך, וכן  תגזור. כאשר ידם  על לפעול ֵַ

גם רעים , כליו שהכלי  ולפי  הרשעה. כלי  הן הכחות  כל ורשעה זדון ממשלת  בה ֵַשתמשול

" כן  על עקלתון. הולכים הכלים  בכלל שהן ובינתו יעץ שכלו חוטא "זמֹות שהוא מדבר , ִ

הרשעיות , כל שיעשו פיו לשואלים רעות עצות  נותן גם  בו, שמתחברים ּומרׁשעה ְֲִִֵַָָמתאוה

""אעפ  בתחבולה, עצות שיתן רעתו גדלה כך וכל תוקפו. היצר  ואין נהנה אינו שהוא לחבל י

משפט  אביון ּוּבדּבר שקר באמרי ז)"עניים לב, אוהב (ישעיה כי רבות . תועבות כולל וזה ְֵַ

הדין . ומעוות הצדיקים , ושונא והאביונים, העניים  נגד הגדולה האכזריות ואוהב השקר,

אלא  היצר מהתגברות לפרקים חוטא שאינו הכל סבת להודיענו הנביא  כוונת שעיקר ולפי

" הזכיר בטבע , רעים  יעץ שכליו איןזמ ֹות  כי תאוה. בלי  הרבים  את  מחטיא שהוא ללמדנו " ִֵָ

החכמה 524.

י525. סא, ישעיה ע "פ מליצה
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" כדתעצה לשון  דבר-מעשה על לשואלי-פיו השכל משפט  אחר עצה הנותן על אלא  בקל "

רש ובפירוש  מתוקן. זה ופירוש  יעשו. ז "מה ""י רעה ל וחורש  נוכל רמאי עכילי ושפתים"" כ.

" כדרך המרמה, בעל הוא  הכילי  כי מרמה ישק, רשעים  ה )"תחבולות יב, עליו (משלי ורמזנו

" ונאמר נוכל הכילי נוכל למעלה. יד)"ארור א, "(מלאכי ּובּתארי רעה. חורש הכילי אדם. ְֲֵֵַָ

און איש  "בליעל נאמר עת" בכל רע  יב-יד)"חורש  ו, רד (משלי כדברי  לא  ז ". כילי"ק שאמר ל

ע הנבל, כמו פחות  אינו אבל צרה. ועינו פנים , בשום דבר יוּתר לא  במדה, ולא "שנותן  כ. ְֵַ

ז  המתרגם גם גמור. רשע הכילי כי  נכונה, ""דּבר רעים , כליו וכילי  תרגם  ורשיעיא ל ִֶ

בישין ""דעובדיהון מלת  תרגם  וכן  ידבר , נבלה ו)"נבל לב, רשעה "(ישעיה רשיעיא  ארי 

""ממללין כדרך רשעים , שניהם כי  אמת  וכן אלהים. אין בלבו נבל א)"אמר יד, .(תהלים

" מלת  הנחת אמרנבל ועיקר הנבל אצל ולכן רע . ולב און מחשבות  חושב על לב," (ישעיה

און"ו) יעשה ולבו ידבר ""נבלה אומר הכילי ואצל יעץ . להם"זמ ֹות  ונותן לעם  היועץ והוא . ִָ

רד  מדברי  הפוך זה וגם הגדולים. הפשעים  לעשות  ז "עצות  ""ק שכתב יעשה ל הנבל כי 

על  רע ומדבר חושב אבל מעשה, שיעשה כך כל רע  אינו הכילי אבל הרעה, מעשה

העניים לחבל יועץ שמדבר שקר ובאמרי והעניים, עהחלושים עיקר "" כי  כן , הדבר ואין  כ.

" "נבל מלת  מלת  הנחת ועיקר המעשה. בעבור לא ונבלה, און מחשבת  על בעבור כילי" " ֵַ

הנביא  אמר ולכן  בעצמו. הוא שיעשה לומר צריך ואין לאחרים , שיועץ הרעים  המעשים

שוע" יאמר לא ה )"ולכילי  לב, ו (ישעיה  פיו שוע". על הענינים, מן  בענין ּומצוה אדון הוא "ְֶַ

" הוא זה וכילי  יבואו. פיו ועל העם יעץ יצאו ""זמֹות כדרך יועץ , דויד דוד א "(דהי "ויהונתן ִ

לב) למעלהכז, כמבואר טוב ויועץ שוע היה והוא  א'), חלון ג ' וכן(חדר יעץ. זמֹות והכילי  .ִ

רש ז "אמר ""י  אליו ל ופונים  שומעין  שהכל אדון  לשון  עשוע כדברי"" לא  פירש, ויפה כ.

ז "רד  ""ק שאמר במתנותיו ל שמח  מאד, בממונו ותרן הוא  עשוע במקומו כ "" יתבאר ועוד .

והבן ."בעז  ה,

"·È„�Âיקום נדיבות  על והוא  יעץ ח)"נדיבות לב, "(ישעיה פירוש. המתנדב נדיב . הוא  "

" כמו בממון הן  לעם , נדיבות מעשה לעשות  לבבו יביאה ברוחב לבו נדיב ה )"כל לה, ,(שמות ֶָ

" כמו וכיוצא, העם  בעד בכפו נפשו לשום  בגופו אלהיםהן  ברכו בעם (שופטים"המתנדבים 

ט) "ה , נאספו , עמים  י)"נדיבי מז, "(תהלים  כמו בחכמה הן בחכמה , נדיב כא)"(דהי "לכל כח, .א

ההמון שלב העולם  עניני כל על בלבבם  המתעלים  היקרות המחשבות  בעלי  הם ֵוהנדיבים 

מתואר  ולכן  זולתם . לטובת ובעושר ובגבורה בחכמה הנסדרים המעשים  ועושים בהם , דבק

" קדש  לשרי  הנלוה אלהים  נדיבה רוח ""רוח  כדרך תסמכני, נדיבה יד)"ורוח  נא, ,(תהלים

ה  והנה הראשון . בבית  בקצרה יעץ "ופרשתי  נדיבות מעשה "נדיב משפט ממנו כששואלים ,

ובנקל  הנדיבות. על ויזרזם נדיבה, של עצות  יתן בעושר או בגבורה בחכמה, הן  המעשים מן 

בעל  שהוא הנבל מן ההיפך הוא והנכבדות היקרות המחשבות בעל הנדיב כי  תבין

" הנביא אמר ולכן כמבואר. הנקלות  נדיב המחשבות לנבל עוד י ּקרא  ה )"לא לב, ואמר (ישעיה . ִֵָ

יעץ " ""נדיבות  נגד יעץ , באמת ."זמ ֹות  הנדיב תאר לבאר רוצה הנביא כי המליצה. יופי  והבן  . ְִֵָ

עיקר  אבל נדיבות . דבר על זולתו לזרז לאדם נקל כי  לזולתו, נדיבה עצת בתתו כן ואין
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נדיבות יועץ אם  כי  נדיבות. מעשה בעצמו ועושה בנדיבות התנהגו על התואר הנחת

" שהזכיר אחר לכן נדיב. איננו בבזוי נוהג  עצמו והוא יעץ לזולתו, "נדיבות  נגד יעץ " ,"זמ ֹות  ִ

" עוד יקוםאמר נדיבות על לפניו "והוא  כשיבוא  הוא גם אך לזולתו, כן  שיועץ מלבד כלומר .

וזהו  ממנה. נלוז יהיה ולא  הנדיבות  [מעמד] על ויעמוד ויקום לעשותו, ימהר נכבד מעשה

" תאר "נדיב אמתת ומלת ומגדוליהם. העם מנכבדי להיות הראוי "יקום" כמו שדה " ויקם

יז)"עפרון כג, "(בראשית לו , יט)"וקם כז, "(ויקרא יקום. נדיבות על שיועץ "הוא הזאת  שהמדה ,

ז  המתרגם וכדברי  בה. בעצמו הוא שנוהג  מדתו היא  ""לאחרים  מתמלכין ,ל קושטא וצדיקיא

יתקימון קושטיהון על עואינון  רש"" כדברי לא כדברינו, המליצה הבין ז "כ. שאמר "י  ל ִֵ

תקומה " לו תהי  נדיבותיו רד "בשביל אמר וכן  ז ". ""ק במעלה ל ויעלה יקום  הנדיבות  בעבור

עגדולה  כפי"" הנדיב ענין  ומהו הכילי, ענין  מהו לבאר שרצונה הנבואה, מענין  זה אין כי ֵַכ.

" של לשונות  כי  וראה הללו. הפירושים כמו] [ולא הללו עצה האמת. בכתובים  הנזכרים " ֵ

בכללים שיסדנו כמו המעשים  מן  מעשה לעשות  החלטיות  הסכמות  נתינת  על הם

וכמבואר. עליה לשואלים עצה נתינת בעבור הקל והזכרת שהקדמנו.

ז' חלון

"Í‡ כזב ירצו להדיח יעצו ה )"משאתו סב, הרשעים(תהלים נגד דבר המשורר פירוש . .

על  בוטחים הם אבל עיניהם. לנגד אלהים  פחד ואין  התועבות, כל העושים  אלוה שוכחי

" והחל זרועם . בשר וׂשמים תקותיחילם ממנו כי  נפשי דומי  לאלהים  ו)"אך כלומר (סב, . ָ

אבוש לא  רע , יקרני  ואם שיושיעני . אבקש וממנו אבטח  לבדו בה' לבקש526רק מה'

תשועת ושוא אמת תשועתו כי  שיושיעני, אליו ומיחלת  דומיה נפשי  אבל אדם, תשועת 

" ואמר רבה אדם. אבוש  לא משגבי וישועתי, צורי  הוא ז)"אך צורי(סב, לבדו הוא כלומר ,

" כמו משגבו ומשגבי, סלעים  טז)"מצודות  לג, "(ישעיה ולכן  הראשון. בבית ובארנוהו לא ,

ז)"אמוט  "(סב, הרשעים  נגד ואמר חזק. במשגב בוטח  שאני לפי  עולם  עד אנה בזמן עד

איש על ד)"תהותתו "(סב, כמו שענינו דעתי  ולפי בשר . ושם באדם יבטח אשר הגבר ארור

ה )"זרועו  יז, ורש(ירמיה איש. על לבטוח  הֹות תעשו מתי עד כלומר פירש:". מנחם בשם י ַ

"תהותתו " מגזרת לאכלה " ט)"התיּו יב, "(ירמיה עם. ראשי  כא)"ויתא  לג, עד (דברים כלומר . ֵָ

[ע איש על תאספו או "אנה תאספו מתי עד כאומר זה, גם  ויתכן  איש . אל תבואו או כ]

" ואמר וישועה. עצה ממנו לבקש איש  על הדחויה תבואו גדר נטוי  כקיר כלכם  "ּתרצחּו ְְָ

ד) ורוח (סב, דחויה גדר ואל לנפול, הקרובה נטוי  לקיר אדם תשועת דמה נכבד. משל ִָוהוא 

" עליו. הנשען ירצח הקיר לנפול, מעט  עוד הנטוי הקיר אל  והנשען  ואיננה. וכשל עברה

עזור  ונפל ג )"עוזר לא, עזרת(ישעיה על הנשען לזה ודומה הדחויה. הגדר אל הנשען  וכן .

" כדרך לבו. יסיר ה' ומן  ועצתו תצא אדם תשועה. לו שאין אדם בבן בנדיבים  תבטחו אל

עשתונותיו  אבדו ההוא  ביום לאדמתו ישוב ג -ד)"רוחו קמו , רע(תהלים יקרנו בחייו גם .

אדם526. לבני  לפנות ואז ה' מישועת להתייאש  כלומר
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" אמר: זה ועל עמו. יפול עליו והנשען דעו ופגע, עליו, ונשענים  איש  על ההותתים  אתם 

עליו  נשענים  שאתם העול איש  בנפול כולכם ּתרצח ּו גדר "כי וכמו בנפלו, נטוי קיר כמו , ְֵֶָָ

בהם . הנסמכים  ׁשירצחּו בנפלה ְֵֶָדחויה

¯Á‡" גמורים. רשעים הם האנשים  אלה כי  הזכיר אלהיםזה אין בלבו נבל אמר

טוב  עושה אין עלילה התעיבו א)"השחיתו יד, הפגעים(תהלים מן פוחדים  אינם  כי ,

ב  השם משפט בארחות  [הרע], מן  הרשעים  את המנערים  העולם  אמר "ותמורות זה ועל ה.

כזב " ירצו להדיח, יעצו משאתו ה )"אך סב, "(תהלים ומלת ""שאתו , כמו ּתבעת, שאתו ְֵַהלא

עליכם יפול ּופחדֹו יא)"אתכם יג , את(איוב המבעתת  הקשה [בידו] אלהים חתת והוא  ַַ

" ומלת "להדיח הרשעים. כמו אלהיך " יי' מעל יא)"להדיחך יג, המסית(דברים  אצל הכתוב

" ומלת  לאלילים . לזנות  עצה יעשה,יעצו הנותן  מה כדת לשואליו והסכמה עצה הנותן "

הרביעי . הכלל אלהיהם ,527כדרך מפחד העם את להדיח  הללו הרשעים  חפץ כל אך יאמר

ב  השם מעל להדיחם התועבות  כל שיעשו מאד רעות  עצות ממנו."ונותנין יפחדו ושלא  ה

" ""ירצו ומלת  כמו עבדיך , רצו טו)"כי קב, "(תהלים ומלת  הדבר "כזב . והוא  אכזב, נחל כמו ,

כאשר  פוסקת ותשועתו כזב שהוא אדם תשועת על משל וזה בכחו, עומד שאינו הפוסק

ב  השם  על באמת לבטוח ומואסים  בכזב רוצים ופגע . עת  המשורר "יקרה שכונת  ולפי ה.

" אמר דעתם  הׁשחת ועוצם רשעתם גודל עצה "יעצו להודיע הנותן  על זו [מלה] שהנחת  , ְֵֶ

חוטאים שהם שמלבד וממנאציו, ה' משנאי מ ּכת  הם  כי להורות  פיו, את השואל ִַלזולתו

ב  השם  מן להדיחם  זולתם  להחטיא חפצים גם  הם וברשעה בתאוה אעפ "בעצמם  י"ה,

" הוא לענין קרוב וזה נהנין. יעץ שאינן "זמֹות וכמו למעלה. המבואר ה )"מ ׂשאת ֹו" ׁשב (סב, ְִִֵָ

הדברים , בראש הנזכר אלהים חזר 528על הרשעים , אלה תכונת  להודיע  תם  כאשר ולכן 

" ואמר בו שהחל הענין תקותיאל ממנו כי נפשי  דומי  לאלהים  ו)"אך עצת(סב, אני כלומר ,

אדם . תשועת לבקש מה' לבי יסור ולא שמים , דין  אקבל אבל מני, רחקה הללו הרשעים 

ובישועתו  פעולתי, ושכר תקותי תבא  שממנו ידעתי כי לאלהים, ותיחל נפשי תרום אך

" אמר זה ועל למעלה. כמבואר חזק כמשגב הוא  כי  לבטוח, וישועתי ,אוכל צורי  הוא אך

אמוט  לא ז)"משגבי  דחויה.(סב , גדר נטוי לקיר הנמשלים  וכמו האדם כישועת  לא  כלומר ,

וכסף  זהב המדומה, בכבוד חפצתי  לא  טובים, ומעשים אלהים  קרבת  לבקש  מגמתי כל גם 

" אמר זה ועל הקדש. ורוח  ענוה הנשמה, כבוד אם  כי  מלכים . ישעיוסגולת  אלהים על

באלהים מחסי צור-עזי ח)"וכבודי "(סב, אלהיםכדרך באדני שתי  טוב לי  אלהים קרבת  ואני ֻ

כח)"מחסי עג, הדעת .(תהלים  בפלס  שקולות  והן  חברתה, על אחת מלמדות  והמליצות  .

ÈÙÏÂ אמר האלהים , שעל להדיחם  רעות עצות העם את יועצים שהרשעים  שהזכיר

" רק המשורר טוב ואין יכזב, הכל השמש תחת אשר שכל ומודיעם לעמי טוב יועץ אני

לעיל 527. שהזכרנו

ב 528. סב, תהלים
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ב  השם  על ולהישען בחכמה, מעשים  ""ה "לעשות  אמר זה ועל שפכו . עם עת , בכל בו ָבטחו

סלה  לנו מחסה אלהים לבבכם, ט)"לפניו שת(סב, היא עצתי  כלומר גם. תמיד, בה' בטחו

" כדרך ממנו. לבבכם  יסור אל רעה מבטחו בעת  יי ' והיה ביי ', יבטח  אשר הגבר (ירמיה "ברוך

ז) ובתחנונים ,יז , בתפילה לבבכם  לפניו שתשפכו הוא בצרתכם  לעשותו שתוכלו מה וכל .

ועל  לכם. יועילו לא כי  אדם , עזרת  תבקשו ולא  סלה לנו מחסה ואלהים  ה', רחום אל ֵכי

" אמר יחד זה מהבל המה לעלות  במאזנים איש, בני  כזב אדם , בני  הבל י)"אך הזכיר (סב, .

" "כזב מלת  נגד וגם למעלה, כמבואר פוסקת תשועתם  כי כזב " ה )"ירצו הבל (סב, הם והנה .

לכם , וטוב במשפט שלא  השמש  תחת וכבוד עושר הׂשג ּתם אם גם הועיל? יוכלו ומה ְִֶַוכזב

" כי אלה, בכל תבטחו עברה אל ביום הון יועיל ד)"לא  יא, "(משלי אמר זה ועל תבטחו . אל

לב  תשיתו אל ינוב כי  חיל תהבלו, אל ובגזל יא)"בעושק, ובטחון(סב, עוז אין כלומר .

שיש לחשוב לב תשיתו אל יום, יום  תנובה וירבה ינוב כי  גם  במשפט , שלא  העשוי  בעושר

" כדרך הוא, הבלים הבל כי ממש, בעשרו בו עשיר יתהלל כב)"ואל ט, בבית(ירמיה  ומבואר .

שני נדע נביאיו, ידי  ועל בתורה שהודיע  כמו לבדו, לאלהים  העוז בהיות כי  הראשון,

כי והשני , כושלות. ברכים  לחזק יוכל ולא  אדם, תשועת שוא כי  האחד, שאמרתי . הדברים 

כמשפט. שלא עשהו אם  בו יע ֹוז ולא  הוא , הבל בעיניו, קרית-עזו שהיא עשיר ֻהון 

ÏÚÂ" אמר שמעתיזה זו שתים  אלהים  דּבר יב)"אחת האלו (סב, הדברים  שני  כלומר , ִֶ

הדבר  ומהו האלהים. הודיע  אשר אחד מדבר והבנתים  שמעתים  בשירי, אתכם  שהודעתי 

" אלהים ? לאלהיםשאמר עוז יב)"כי  ּומדבר (סב, העוז. לבדו לו כי  הודיענו השם כלומר ,ִָָ

מרעה. אותו להציל עוז העושר ושאין הכושל, את להושיע  עוז האדם ביד שאין  שמעתי  זה

מעשה  לעשות  ממנו לבבכם  יסור ולא  לבדו, השם  על שתבטחו היעוצה העצה זאת  ולכן

השם על לב בכל הפנימי הבטחון ואולם  יצילו. ולא יועילו לא  כי  תנצלו, לבעבור הרשעים 

הימים ."ב  לתמורת נקהלים אדם בני  ורוב גדולה. סגולה היא היה 529ה אם  חלילה וחלילה

ב  שלא "השם עצמו האדם  ישמור אם רק הרעות, הפנימיות המחשבות  על גמול משלם  ה

ולא  ופחדֹו אלהים מורא בו בהיות  כי  כמוהם. ויעשה הרשעים  כמעשה לעשות יסכים 

ה', ביראת שעשה הטובים מעשיו לו וישלם  עון, לו ה' יחשוב לא רע , לעשות  לבו ימלאנו

" אמר זה ועל גדול. חסד כמעשהו וזה לאיש  תשלם  אתה כי חסד אדני יג )"ולך ואשרי(סב, .

במאמרות הבן אדם , בני  הבן מ ׂשאת ֹו. להדיח היועצים  רשעים  בעצת  הלך לא  אשר ְִֵֵֵָָהאיש

" לשון הנחת  אמתת  להוכיח  המזמור כל בקצרה לבאר בחרתי כי האלו, "עצה הטהורות

המ ׁשלים עמוקות לבאר גם עליו. שיסדנו הכללים  כל שומר שהוא  בו, הנכתב ָבקל

זה  בדרך מפורשים מצאתים ולא ה', ויראת מוסר מלאים הם כי בו, הכתובים והמליצות 

זצ תהלים ספר מפרשי  ל."בדברי 

וכשלונות 529. הצלחות וירידות, עליות להם  יש הימים ", "תמורת



א ' נוסח כתב-יד) (מתוך  השלישי הבית - נעול  גן 710

ח' חלון

"·ÂÊÚÈÂ יעצוהו אשר הזקנים  עצת  ח)"(מל "את יב, פיא את  שאל רחבעם כי  ידוע  .

" אמר ולכן העם . עם ינהג  איך עצה דבר לו והגידו עצתם , על והודיעיעצוהו הזקנים  בקל. "

אעפ  זה הזקנים ,"הכתוב עצת שעזב וידענו הילדים  כעצת עליהם  שדבר בענין שמפורש י

הזקנים  עצת  רחבעם  עזב שלא להורות רצה עושה ‡È¯Áכי היה אם  כי הילדים, עצת ְָׁשמעֹו

עצת על נשען  אבל הילדים , עם ולא  הזקנים עם  הסכים  לא  כי התנצלות  לו יש אולי כן

ולולי עמו, שגדלו הילדים  כמו לכבודו חוששין  שאינן הזקנים  את שחשב בעבור הילדים

הודיע עצה, הילדים מאת ששאל נכתב טרם  לכן יותר. בעיניו טובה הזקנים עצת היה כן

ורום כבודו נגד בדבריהם  הם כי נפשו, בטבע בעצתם שמאס לפי הזקנים  עצת  את שעזב

ר  כתב לזה קרוב כי וראיתי הילדים . את  שאל בדבריהם שמאס ואחרי אברבנאל "עיניו. י

בפירושו."ז  ל

"ÔÚÈÂ יעצוהו אשר הזקנים  עצת  את  ויעזוב קשה, העם  את  יג )"(מל "המלך יב, גםא .

ר  כתב ולא כלל? צורך ללא  שניה פעם זה שהזכיר תימה אבל המבואר. מטעם  בקל י"זה

ז  דבר "אברבנאל אמר ל רחבעם  כי דע  הזאת. המליצה כונת ואשמיעך עליו. התעורר ולא

" דבר?לזקנים הזה העם  את להשיב נועצים אתם שלשה "איך שאלתו כללה דעתי  ולפי .

פגם בדבריהם היה כי  רע, עד מטוב דבר להם  להשיב כבודו לפי  זה אם האחד, ענינים .

ע להם יאמר אליו ובשובם ישיב לא או המלכות . בכבוד שישובו "גדול מעבדיו אחד י 

וכיוצא  הכלא בבית ויכלאם קצתם  יעניש או עוד. לדּבר להם  ושאין  עליהם  ויצוה ְֵַלביתם

ויגיד  כגידים קשים דברים עליהם ידבר אם  ישיב, אופן  באיזו דבר ישיב אם  השני, בזה.

" כדרך בכסיליםעליהם  מושל אם530"צעקת והשלישי, אליהם. שידבר הדברים  הן  ומה

" ואמרו הזקנים ענו לא. או כבקשתם  העול מעליהם  הזה יקל לעם  עבד תהיה היום אם

הימים כל עבדים  לך והיו טובים, דברים אליהם  ודברת  ועניתם  ז)"(מל "ועבדּתם יב, .א ָָ

מול  העבד ינהג כאשר העם עם זה יום  ינהג אם אמרו האחד, על שתים. על השיבו

תשובה  העבד ישיב יוכיחהו, אם  על 531אדוניו. שיענה הוא יעשה וכן  אדונו. לפני ויתנצל

הם יהיו אז וקשים ; [עזים] לא  ונעימים טובים  בדברים המענה יהיה וגם  העם. תוכחת

" אמרו האחד, כנגד הימים. כל עבדים  ועניתםלו ""ועבדתם  אמרו השני , וכנגד ודברת.

טובים דברים  ."אליהם

„‚�Îאם מעליהם עולו המלך יקל אם  בתשובתם הזכירו לא  כי דבר, ענו לא השלישי

ו  טובים דברים להם  שישיב רק בזה, צורך שאין בחכמתם  ראו כי ישיב "לא. רך מענה

"532"חמה  להם שיאמר משל דרך על שסבלתם ,העם. הכבד עּולכם  על לי צר ועמי, אחי 

יז 530. ט, קהלת ע"פ מליצה

מענה 531.

א 532. טו , משלי
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ואני כן . עשה והקבוץ המדינה לטובת אבל עליכם , עולו הכביד אתכם בשנאתו לא ואבי 

עליכם אקל במה לראות  ועיני לבי מתרצה "אשים היה הללו ונחומים טובים דברי  ידי  ועל .

והלאה, ההוא  היום מן עולם  עבד לו והיו עליהם  אותו וממליכים  לאהליהם  והולכים העם 

שיהיו "אעפ  שאמרו הזקנים  מדברי  נראה וכן אביו. שעשה כמו עליהם העול מכביד  שהיה י 

לבד. זה ביום  להם  וככל 533ערב יום  יום  עליהם  עבד יהיה רצונם  שיפיק הכונה היה ואם ֵָ

והמלך  אחרות  שאלות  יוסיפו יום  וכל אדוניו. רצון  העושה כעבד להם. ינתן ישאלו אשר

זה. ביום  להם ערב שיהיה העצה עצם אבל לפניהם ? נכון  דבריהם534יהיה ופרשו

אם כי ורכים. טובים  דברים  המענה ושתהיה דבריהם. יבזה ולא  יענם, כי  יהיה שהעבדות

ואם עתה. עליו נאספים והם למרוד החילם זה כי כלל, עליהם ימליכוהו לא  קשות ישיב

כי יעשה, לא  בין רצונם  יעשה בין עוד, יירא לא  אחיו מעל איש  ויפרדו עליהם ימליכוהו

חפץ  שאינו להם שיאמר שייעצוהו הילדים עצת מסכלות  והיה הימים . כל עבדים לו יהיו

דבר, בזה מרויח  המלך ואין עליהם . עולו ויכביד בחזקה עליהם  וימלוך שאלתם, לעשות

ג  היה הזקנים  לעצת נשמע  היה אם שבארנו."כי וכדרך ששאלו מה מהם למנוע יכול כ

שניהם כי  אחד. בדבר ונבדל דברים בשני  שוה הילדים  ועצת הזקנים עצת היה זה ולפי

העצות נבדלו ורק מעליהם . העול להקל צורך לו שאין כיונו ושניהם דבר, שישיב יעצו

לבד  זה יום  העם  רוח [לרכך] ונעימים טובים דברים  שידבר יעצוהו שהזקנים  אחד, בדבר

יעשה  לא  כי ויודיעם קשות  שישיב יעצו והילדים  לביתם . וישובו עליהם  שימליכוהו עד

התנצלות דרך יהיה מעליהם עולו שיקל יועצים  הזקנים היו ואם  ובקשתם. שאלתם 

אפשר  ואי מרובים, והמלכות  המדינה שצרכי  ידע אולי כי  לעצתם, שמע שלא  לרחבעם

הבדל  ואין אחד דרך על הדבר בעצם העצות  שתי  בהיות אבל מעליהם. המיסים עול שיקל

להפלא  יש  יוסיף, לא  וכמוהו לבדו, אחד יום  רך מענה שיענם  בדבר-שפתים, רק ביניהם 

העם , בו שימרדו עצומה בסכנה עצמו והכניס הזקנים  עצת שדחה רחבעם על מאד עד

הענין . טבע כפי לא הדבר, היה ה' מאת  ואולם סובלתו. הדעת שאין דבר הוא וכמעט 

" אמר ולכן  זה. כל ללמדנו רוצה קשה והכתוב העם את  המלך כנגדם"ויען  שדבר כלומר ,

כלומר  יעצוהו. אשר הזקנים  עצת את  ועזב העם , לב מבהילים ומאמרים [חורפות ] דברי

לא  טובים , דברים רק מענה שיענם  שיעצוהו הזקנים עצת  שעזב שאמרנו העזיבה זהו

מעליהם . שיקל יעצוהו לא  הם כי מעליהם, העול להקל ושאלתם רצונם  הפיק שלא בעבור

" אמר כן  הילדיםואחר כעצת אליהם קשות ,וידבר לדבר לעשות שסכל מלבד כלומר וגו' "

עולו  יקל שלא שמלבד בפירוש להודיעם  הילידים כעצת  אליהם  לדבר שבחר יותר סכל עוד

עלי העול יכביד גם שהיו מעליהם, ואחר זאת ? מדּבר מחריש היה אם  מפסיד היה ומה ִֵַהם .

" כי וכהנה. כהנה עּולם  ומכביד כרצונו עושה היה אותו שלטוןממליכים  מלך דבר באשר ָ

תעשה? מה לו יאמר ד)"ומי ח, ב (קהלת  והוא  הדבר. יצא מה' כי  אלא זה ""אין  משיב ה

יסכל  ודעתם  אחור כה )"חכמים  מד, חכמתו (ישעיה  בארח  גזר אשר את  עליהם הביא למען

"היום ".533. רק עבד". תהיה היום "אם  בדבורם  שדייקו  כמו 

בלבד 534.
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" בענין שמפורש  כמו יי'העליונה, דבר אשר דברו את הקים  למען ה' מעם  סבה היתה כי 

נבט  בן ירבעם  אל השילוני אחיה טו)"(מל "ביד יב, והבן .א

"·ÂÊÚÈÂ יעצוהו אשר הזקנים עצת  ח)"(דהי "את י, עצמו ב זה ספור הוא הנשנה 535.

בפירושו. אליו ודומה הימים . דברי בספר

ט' חלון

"ÂÓÈ˘ ודברו עוצו עליה ל)"לכם  יט, הזאת .(שופטים הנבלה על לבבכם  הכינו פירוש . .ָ

מה  אחד כל הגידו לבו שימצא  ומה לעשות . מה השכל במשפט ושפטו הרעה, בגודל ְִַחקרּו

" מלת זה ועל ולכן"עוצו שהסכים , מיועץ. עצה מבקשים אנו כי  עצתכם , הגידו כלומר .ַ

" מלת עצה. דבר על מחבריו נשאל מכם אחד כל כי בקל אמירתודברו הונח  על איננה "

" כי  "עוצו העצה שיורה מה על עצמו וזה שיסדנו, הכלל כדרך העצה, הגדת כולל ,"עוצו "

היא  כי  עצה, מציאת על לצוות  יתכן  לא  כי  בלב, העצה מציאת  על המלה הוראת  אין  כי

למעלה כמבואר האדם, ביד יט)איננה חלון א הדבר (חדר לקיחת  על הציווי יהיה ואם .

" נאמר זה על והבינה, החכמה במאזני אותו ולשקול הלב עליה במשפט לכם  כמו "שימו ,

" ומלת  הנעשה. הנבלה בענין  לבם  במשפט  וישפטו שיחקרו ההגדה.עוצו שפירשנו על "

" מלת  אלא  עצה. המבקשים לעם  אותה והגידו עוצו עצה, עמכם  יש  אם על ודברו כלומר "

משל  דרך על יעלימם. ולא דבריו ידבר לדבר, דבר אתו שיש מי  כלומר עצה, של דברים 

אחר  למעשה מעשיהם לדמות  או זכות או חובה ללמד שיוכל או מעשה, היה כך שיודע

וה  בזה. וכיוצא  "עצה "מפורסם, כמו בנימין, בני עם לעשות  מה כדת  ההסכמה היא דברו "

יקום ולא  בעז דבר בסמוך ויתבאר ה.""

"ÂˆÂÚ אל עמנו כי  יקום  ולא דבר דברו ותופר, י)"עצה ח, עצה (ישעיה הגידו פירוש . .

עצתכם ותהי וירושלים יהודה עם להרע בהחלט תסכימו אם גם כלומר ותופר, והסכמה

אעפ 536טובה  כי עצתכם . תופר כי חפציכם  תשיגו לא המבוקש, מסכים"להשגת שהאדם י 

" מלת  והנה המעשה. להשלים יוכל שלא  עצתו להפר השם  ביד לעשות, "עוצו בהחלט 

שפירשנו  כמו עצה בו שיש  מי העצה הגדת  על ציווי  הוא  אבל עצה. שיקחו צווי  איננה

" מלת והוסיף טובה עצה למעלה. עצה יגידו אם  גם כי להורות הרע537" הענין כפי 

ט  הכלל כדרך וזה תועיל. לא  ""המבוקש, לשון למעלה שבארנו בספריעצה ז סתם  הכתוב "

או  הטוב איש  מחשבת להשלים טובה עצה הכוונה תמיד שם -לווי , שמובאר מבלי  ַהנבואה

" שאמר כמו השם , בגזרת תופר לזולתו; רע  מחשבת  אל להשלים  עמנּו תתואר "כי ולכן  . ִָ

עצתם ,עצה " מהם מונע  השם  כי לולי עושים, והיו בהחלט  הסכימו שהרשעים  בעבור "

יג535. יב, מלכים -א על  זה בפרק שבררנו

מועילה 536.

מועילה 537. כלומר 
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" אמר כן אחר למעלה. שבארנו דבר כמו ""דברו כמו ל)"ודברו , יט, בחלון(שופטים המפורש 

עצה  בלי מכם  אחד שידבר כל גם כלומר עמנּו538זה, כי  הוא , כדבר יהיה ולא  יקום  ִָלא 

והבן . דבריכם , ולבטל עצתכם, להפר ֵאל

"˙ˆÚÈ נפשך וחוטא רבים  עמים קצות  לביתך, י)"בושת  ב, מדבר (חבקוק הנביא  פירוש. .

חמלה. בלי  רבים עמים והורג מכלה היה ובגאוותו מאד, אכזרי שהיה הרשע  נבוכדנצר על

" עליו שאמר כמו חיים ; מארץ עוקרו היה גדול, הן  קטן  הן  רצונו, נגד שעשה מי  ותמיד וכל

יחמול  לא גוים יז)"להרוג  א, התאות(חבקוק  לכל ומתאוה רחבה נבוכדנצר נפש  והיתה .

" עליו אמר וכן  ההריגה. עליו נגזר כתאותו עשה שלא  מי  וכל מאד, הרחיב הרעות  אשר

ויקב  הגוים כל אליו ויאסוף ישבע, ולא  כמות והוא נפשו העמיםכשאול כל אליו (חבקוק "וץ

ה ) ובאבדןב, במפלתו ישמחו העמים ושכל ולאבדון . לרעה אחריתו כי [המות ] עליו ותבא  .

ו  בבל יי'"מלכות  יסח  גאים  כה )"בית  טו , ומליצה (משלי משל עליו ישאו הגוים  ושכל

יועץ  היה הרשע  וזה אמוץ. בן ישעיה בנבואת  כתוב וכן אחריו. ביתו ולחרפת  לחרפתו

ובעניני משפט בדבר פיו שואלין  היו ואם  יבואו. פיו ועל יצאו פיו על לרעה תחבולות  ובעל

לביתו. ולבושת  לחרפה שהן מאד, ורעות  אכזריות והסכמות  עצות  נותן  היה המלוכה,

" "ביתומלת כמו המלוכה, משפחת  על ביתך " טז)"(שמו"ונאמן  ז , להםב אומר היה כי .

" אמר זה ועל הרעה. ותאותו רצונו על העובר כל יהרגו גם לביתך שיתאכזרו בשת  ,"יעצת

" לביתך. בושת  שהן  לשואלים עצות  הגדת נפשך כלומר וחוטא רבים  עמים  (חבקוק "קצות

י) ולהרגם .ב, אותם  לקצות  יעצת שכבשו, העמים עם  יעשו מה כששאלוך צבאך שרי  כי ,

" ומלת  לקצותו. יעצת  רצונך, על העובר לאיש יע ׂשה מה ששאלוך משפטיך "נפשך ואנשי ֵֶָ

" כמו הרבה. וזה ורצונך תאותך נפשכםכמו את יש  ח)"אם  כג, "(בראשית ומלת על חוטא . "

" לדעתי וכן נפשו העובר. חוטא מתעברו מלך, אימת  ככפיר ב)"נהם כ, עברת ֹו(משלי כלומר ,ְֶָ

ז  המפרשים  כדברי נפשו, לאבד חוטא  לא רצונו, על העובר ושב "על ההתפעל הוא אלא  ל,

" יאמר החוטא על ואם  המלך. הכבד.ׁשע ּברֹועל בבנין  "539" נפשו גם על חוטא מצינו לא  " ְִֶ

" ונאמר נפשו. לאבד נפשו חוטא חומס לו)"וחוטאי  ח, חומס (משלי דברי על העובר כלומר ,ַ

" לכן זולתו, מצות על שעובר חוטא כל וכן  הראשון. בבית  ומבואר נפשו נפשו, על "חוטא ,

" וכן ורצונו. המלך נפשך נפש  י)"וחוטא ב, כבר (חבקוק  אם  חוטא  שהוא  לומר צורך ומה .

שבארנו ממה זה ותבין הרבים ? את  מחטיא  והוא לחטוא  לאחרים שיעץ ו')אמר (חלון

" יעץ בפסוק זמֹות והבן ."הוא דומים , הכתובים  שתי  וענין  , ִ

י ' חלון 

"ÈÎÏ שלמה בנך נפש ואת  נפשך את ומלטי  עצה נא יב)"(מל "איעצך א, נתןא, פירוש . .

ספק  ואין  בפרשה. כמבואר ידע לא  ודוד מלך, חגית  בן אדוניה כי שבע לבת הודיע ָָהנביא 

לעשות 538. מה החלטה סיכום בלי 

ּפיעל 539. ִֵלשון
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תסבב  ואיך אדוניה, מפני  בנה שלמה עם  להנצל תעשה מה ידעה לא  כי  שבע, בת [נבוכה] ְִֵָכי

על  הנביא  נתן  את  ושאלה ה'. בדבר הנביא נתן  זה על נבא  כאשר לשלמה המלוכה שתסוב

" אמר זה ועל שלמה, המלכת  על מנבא  היה הוא כי  עצה עצה דבר נא  איעצך לכי ."ועתה

" איעצך כדרך בקולי  שמע יט)"ועתה יח, "(שמות שמלת השואל ועתה . לשאלת  תשובה כמו "

למעלה א')כמבואר "(חלון וכן  איעצך . לכה לעמי הולך הנני יד)"ועתה כד, זה (במדבר שגם ,

שבארנו כמו בלק לשאלת  ב')תשובה "(חלון וכן לכי. הוא ועתה גם שבע  בת  אצל הנאמר "

ותשובות בשאלות  לקצר הכתובים ודרך עצה. דבר על שבע  בת  לשאלת  הנביא  תשובת

" מלת  יורה זה ועל מעצמן . ומובנים להוכיח צורך כשאין  בענין , שפירושו איעצך הנופלים  "

הכלל וכדרך עליה, ששאלת עצה לך כב)אגיד חלון א "(חדר מלת  והוסיף זה. על "עצה שיסדנו

לו  ולהסב שלמה ונפש נפשה למלט המבוקש , ישיג שבה טובה עצה לה שיגיד להורות

" כמו עצה המלוכה, למעלהעוצו המבואר ט')" שיסדנו(חלון הכלל וכדרך ט , כלל א' ז)"(חדר

" לשון  ידעעצה שכל כי המבוקש . להשגת טובה עצה הכונה הנבואה בספרי סתם  הכתוב "

נאמר 540נתן ולא תעשה. שככה אלהים מאת  דבר לו שנגלה ספק אין  כי טובה, שעצתו

גםעצה " למעלה. כמבואר ה' עצת  הודיעו רק יעשה מה לבלק יעץ לא  הוא כי בלעם , אצל "

תצלח, לא ואולי  טובה שהיא  עצתו על שיאמר יתכן לא  מואב, בבנות להחטיאם  יעצ ֹו ַָאם 

" מלת  הוסיף לא  יתרו עצת אצל גם  אלהים. ברוח לא העצה, נתן נפשו ברשעת כי"עצה כי ,

ואו  בנבואה, עצתו יתרו הגיד "לא  הוסיף לכן תצלח, ולא ה' בעיני  תישר לא אלהיםלי ."וצוך

באמת . שקרה וכמו זו, בעצה שתצלח  שבע  לבת ורמז אלהים , חפץ כן כי ידע הנביא נתן אבל

"ÈÎÂאלי תשמע  לא  טו)"איעצך לח, להחיות(ירמיה  תעשה מה עצה לך אגיד אם פירוש . .

המלך  צדקיה שהיה בכתוב ומפורש  כן. לעשות  עצתי  על תסמוך ולא אלי תשמע  לא נפשך,

" שנאמר עצה, דבר על ירמיה פי  את  דבר שואל ממני תכחד אל דבר אותך אני  "שואל

יד) לח, לעת(ירמיה  לעשות לי ומה דבר אחרית יהיה מה ממך לשמוע  חפץ אני כלומר .

" ירמיה, השיב זה ועל תמיתניכזאת. המת  הלא לך, אגיד לשמוע"כי  חפץ אתה אם כלומר , ֵָ

אתה  חפץ ואם  תמיתני. הלא אגידנה אם הזאת , העיר ועל עליך העליונה הגזרה דבר

אגיד  אם  כלומר אלי , תשמע לא איעצך כי  הגזרה, מן להינצל תעשה איך דבר-עצה לשמוע

השם . גזרת לו הגיד ואז עמו, ירע  ולא ימיתהו שלא  צדקיה ונשבע אלי. תשמע לא  עצה לך

העיר. תשרף ולא  וביתו הוא יחיו ואז הכשדים, אל שיפול בנבואה טובה עצה לו הגיד גם 

" לומר ירמיה הוצרך עצה ולא ואעפ "איעצך ה'. בשם  מדבר היום  שכל צדקיה ידע כי  כ ",

שהוא  לה ירמוז אם נתן  שידע שבע בת  עם  נתן ּבדבר כן מסרב. והיה לנבואתו שמע ְִַלא 

והבן . אליו, תשמע הקדש  ברוח מדבר

"ÈÎ מחשבה עליכם וחשב עצה בבל מלך נבוכדראצר עליכם  ל)"יעץ מט, פירוש .(ירמיה  .

לקדר  שילכו אותם  ויעץ מחניהם , עם ילכו אנה שאלוהו בבל למלך אשר הצבא שרי 

הנביא 540.
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קצר  שבזמן  שכלו במשפט דן  כי  האלה הממלכות  עם  להלחם והסכים  חצור. ְִֵָולממלכות

" שאמר מפורש שכן ויבוזם, דלתיםיכבשם  לא יי ', נאם  לבטח  יושב שליו גוי  אל עלו קומו

ישכונו  בדד לו, בריח  לא)"ולא  שיקומו (מט, צבאותיו לשרי בתשובתו יעץ נבוכדנצר כלומר .

ובריח, דלתים לעריהם  ואין למלחמה, מוכנים ואינם  לבטח היושבים  ׁשליו גוי  אל ֵָויעלו

גם עליהם . לעלות הסכים  כן ועל שיעזרם , דבר האומות שאר עם  להם ואין  שוכני-בדד גם 

" הוסיף יעשו עצה פה כי המבוקש, להשגת  טובה עצה לעבדיו שיעץ להורות הכלל כדרך "

ב  השם  שבגזרת  בנבואה, כן ראה כי  ב "ויצליחו, והוא יחריבם. וראיה,"ה עצתו, על [העיד] ה

" יי'שאמר אמרנו"נאם וכבר עליהם. כן יעצתי ה' אני כלומר ט'), המלחמה (חלון שלענין

" ולכן  תחבולות, ובעל יועץ היה נבוכדנצר כי אמרנו גם השכל, משפט  אחר עצה "יעץ צריך

ועוד הקל. י מן  חלון י' בעז ח)"(חדר זה פסוק ""יתבאר לשון  ויתפרש  בו.מחשבה ה. הנזכר "

ÌÚÂ" לשון  בהם  שנזכר הכתובים  כל התבארו אדם .עצה זה אל הסמוכים  הקל בבנין "

ב  השם  אל הסמוכים יתבארו"כי ג ')ה סדר (חדר על הולכים שכולם  ותראה עצמם. בפני 

מעשה  לעשות  לשואלים החלטיות הסכמות נתינת על לכולם אחד וענין שבארנו, הכללים 

המורים המבוארים ובתנאים  רעות, עצות  על וקצתן טובות , עצות על קצתן  המעשים; מן 

והבן . רע , ואם  טוב אם ודרכה, העצה ענין  ודבר דבר בכל

0

החמישי  החדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ ‚

" ÔÂ˘Ï ÏÎ ¯‡·È‰ˆÚ˘¯ÙÈ .Ì‰· ¯ÎÊ� ‡Â‰˘ ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ ‡È·È .ÏÚÙ� ÔÈ�·· ‰�·�‰ "

.Ì‰Ï ¯ÈÎÊ‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÎ ÌÏÂÎ

א' חלון

ÍÂ˙Óשהקדמנו י הכללים כלל כ' חלון א "ט)"(חדר לשון  שכל לך הנבנה עצה יתבאר "

לעשות לעצמו בנפשו הנועץ על פעמים  מעשה, לעשות  החלטית הסכמה על נפעל בבנין

המעשה  דרך אחר מאיש לו הוגד כי  יעשה, מה מזולתו כשנועץ ופעמים  נפשו, עצת כפי

יתבאר  גם עליה. נשאל היותו מבלי  מדעתו לא  עצה הנותן  על הונחו פעמים וכן  ההיא.

על  כי  מזולתו, הנועץ ובין  לעצמו, מנפשו הנועץ בין  הקדש  כתבי  יבדילו שבו ההבדל

] יתכן  שם"נועץ "שתיהן שבארנו מטעם כ)] וא (חלון נועץ ". אם הנפעל כשכתוב נדע  במה כ

יבדלו  כיצד הענין  ומצאתי  ודרשתי חקרתי  והנה מזולתו? העצה לו הוגד או מנפשו, כן

" לשון  שנכתב מקום  כל ודע מזו. זו "עצה המליצות משל דרך על סתם, נפעל בבנין פלוני"

כן לעשות  ""נועץ או כן, לעשות  פלוני וכיוצא ּיועץ "" תיבת  לו כשנסמך וכן  על אל בזה " ִֵָ
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" משל פלונידרך אל פלוני "ויועץ או פלוני" אל נועץ מנפשו פלוני  העצה על ענינן וכיוצא, "

" מלת  ותוספת מזולתו. קבלה ולא לזולתו אל לעצמו, עליה שהסכים עצתו שהגיד יורה "

ראוי היה מהן נשאל היה אם כי  אליהן. שהגידה האנשים מן  עליה נשאל שהיה מבלי 

" לשון נכתב ואם למעלה. שבארנו כמו בקל "עצה להיבנות  תיבת לו ונסמך בנפעל ,"את"

" משל דרך פלוניעל את  נועץ ""פלוני  או פלוני, את  פלוני  עצה ויועץ שקבל ענינן וכיוצא "

" ללשון נסמך ואם  עצתו. כפי  לעשות  וסמך עמו שנועץ תיבתעצה מזולתו, בנפעל הכתוב "

"עם" משל דרך על פלוני" עם נועץ ""פלוני או פלוני, עם פלוני  זולתו ויועץ ששתף ענינן  "

יבאר  והכתוב לא . או כמוהו מסכימים  הם  אם פיהם  ושאל הסכמתו והודיעם  בעצה. עמו

לא. או עמו הס ּכימ ֹו ְִַעוד

Ì‡Â משל דרך על יחיד, בלשון  סתם  זכרונו כדין  דינו סתם , רבים בלשון  הנפעל נזכר

ופלוני" פלוני  ""ויועצּו כדין דינו פלוני, שכל "ויועץ לעצמם, מנפשם  העצה כולם וענין , ִִֵַַַָָ

ועל  מנפשו. כן  מהם אחד כל שהסכים חבריו כהסכמת  מנפשו הסכים המקובצים מן אחד

" לשונות כל וסובבים הולכים  פה שיסדנו הקצרים  הכללים נפעל,עצה פי  בבנין  הבנויים "

הוראות עיקר עם  מסכים האלו ההבדלים  וטעם אחד. אחד זה, בחדר לפניך שאציגם  וכמו

" מלת כי  הזה. הקדוש  שבלשון  "אל המלות כמו לזולתו, ההגדה על תורה אל " תאמר כה

ישראל  יט)"בני כ, "(שמות יי'. אני אליו ז)"ויאמר טו, "(בראשית ומלת כמותם. "אתורבים

" מלת  כמו מזולתו הקבול על ""מןתורה כמו העיר , את כט)"כצאתי ט, מן(שמות  פירושו ,

" מלת  כי  המליצה, יופי והבן  ג אתהעיר. תורה """ כמו ההתחברות, על מצרימה כ הבאים ְֵֶָ

באו  וביתו איש יעקב א)"את  א, "(שמות מלת  ""עםכמו מלת  הלשון בעל סמך ולכן "את.

" מלת אליו סמך ולא  מזולתו, עצה קבלת  [להודיע]מןעל עמו מתחבר מזולתו שהנועץ לפי  "

חברו  לו וכשיגיד זה, עם זה עצה דבר מדברים והם זולתו, דעת לשמוע  ושואל דעתו, ְַלו

" גם  עמו . נועץ היה הנה מפיו, ויקבלנה יורה נועץ העצה האלו. ההוראות שתי  [מסמיך] "

" ""אתמלת אבל "מן, ומלת עמו. ההתחברות על לא  ממנו הקבלה על רק יורה לא  "עם"

" כמו זולתו, עם וההתחברות ההשתתפות על אמו תורה עם  יהיה ימים  כב,"שבעת  (שמות ֶ

לשמועכט) ובקשתו נפשו, הסכמת  הודעת  על סמוך ולכן  מזולתו. הקבלה על תורה ֶולא 

וכשנזכר  יסכימו. לא בין  יסכימו בין נפשו, עצת פי  על ועושה יסכים אם חבריו הסכמת

וטעמו  [עצתו] דרך הגיד לא גם בעצה, עמו זולתו השתתף ולא מזולתו קבל שלא יורה סתם

והבן . לזולתו, ההסכמה הגיד טרם  המעשה עשה אבל לזולתו,

ב' חלון 

ÌÈ·Â˙Î‰" לשון בהם לעצמו,עצה שנזכר מנפשו שנועץ המורים סתם, נפעל בבנין  "

הן . אלו לאחר, עצתו הגיד וטרם  כעצתו עשה גם  בעצתו, עמו זולתו שתף ולא 

"ıÚÂÈÂירושלים מעלֹות  לכם רב אליהם ויאמר זהב עגלי שני  ויעש יב,"(מל "המלך א «ƒ»«ֲֵ

ה'כח) בבית  לירושלים בשנה פעמים שלש  ישראל כשיעלו בלבו פחד ירבעם  פירוש . .
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משמרותם על והלוים  והכהנים דוד בית מלכות כבוד ויראו קרבנותיהם , שמה בהביאם

יעשה  מה במחשבותיו [דן ] והיה שלמה, בן  רחבעם אדוניהם  אל ישובו מעמדם ועל

עוד  יעלו שלא העם לכל ולצוֹות  זהב, עגלי  שני  לעשות והסכים ומלכותו. כבודו להעמדת

לנפשו. בעצמו כן ירבעם נועץ והנה שעשה. עגלים  שתי  לפני  עבודתם  ושיעשו לירושלים 

[וגאונו] גאותו מהכרח ונועץ בלבו הדבר שמר אבל לזולתו, לבו פחד מחשבת  להגיד ירא  כי

ימצאם פן  מהגיד, שירא  ספק אין כי לזולתו, עצתו הגיד לא  גם נפשו. [בתוך] הצפונות

ואחר  דבר. הגיד מבלי כעצתו ועשה נועץ ולכן  עצתו, ויפרו אלהים יראי  חיל אנשי בישראל

יעבדו  אבל לירושלים , עוד ילכו שלא לעם צוה אז מעשה מלאכת  בכל עשוים  העגלים  שהיו

" נכתב עצתו, הגיד ולא מנפשו שנועץ ולפי שבע. ובבאר בדן  העגלים המלך לפני  "ויועץ ִַַָ

הודיעם שלא להודיעם לעם. האמירה שניהן  ואחר לעצה, המעשה וסמך סתם , נפעל בבנין

" הכתוב שאמר גמורה וראיה מעשהו. כלה טרם בלבו עצתו ירבעם תשוב 541ויאמר עתה

יעלה אם דוד לבית  בירושליםהממלכה יי ' בבית  זבחים  לעשות  ירושלים אל הזה העם

יהודה. מלך רחבעם  אל ושבו והרגוני יהודה מלך רחבעם אל אדוניהם אל הזה העם לב ושב

וכו' המלך כו-כח)"(מל "ויועץ יב, הוזכר א זה ומטעם בפיו. הגיד ולא כן חשב בלבו כי  למדנו . ִַַָ

" "בלבו מלת  אומר היה שאם ישוב " אם ירבעם כןויאמר שאמר לפרש יכולים  היינו וכו' "

על  זולת  עם נועץ לא  כי  בלבו הדברים את ששמר מעיד הכתוב ואם  וליועצים . לזקנים

אבל  הזאת. העצה לדברי שומעים  והחכמים הזקנים  היו לא השכל מדרך גם  הזה, הדבר

ממׁשלֹות להם וחלק תעתועים, בדברי העם  את  פתה בו] [למרוד עשוים העולים שהיו ְֶָאחר

" שכתוב כמו לבבם לוילגנוב מבני  היו לא אשר העם  מקצות  כהנים  לא)"ויעש גם(יב, .

ז  קדמונינו שאמרו כמו לירושלים , העם יעלו שלא הדרכים  על שומרים  ל ל"הושיב (תענית

רד ב)"ע שכתב כמו לא אמת . זה וכל ז ". ""ק על המלך ל "ויועץ יעשה," היאך עצה שאל ִַַָ

עגלים שני שיעשה אותו היועצים עם עצתו עוהסכימה לכתוב "" ראוי  היה כדבריו ואם כ.

הזקנים" את  המלך "ויועץ או השרים" ""את  הפחות  ולכל  הזקנים. עם  המלך או ויועץ " ִִַַַַָָ

השרים" במקרא."עם חבר בדבריו ואין כן ? לפרש  לחצֹו מה מאד תמה ואני  שבארנו. כמו ,ְָ

" שאמר דבריו סותר המקרא  בלבו גם ירבעם פשט "ויאמר כפי אמת  הוא  שפירשנו ומה .

והבן . הלשון . דקדוק וכפי  הסברא וכפי הכתוב

ג' חלון

"ıÚÂÈÂהשני בחדש הפסח לעשות בירושלים הקהל וכל ושריו ב)"(דהי "המלך ל, .ב

נאספו  לא  מישראל רב ועם  התקדשו, לא  הכהנים מן שרבים חזקיה המלך כשראה פירוש .

אין כי כהלכה עשה ולא  אדר. מניסן  ועשה השנה את ועּבר מנפשו נועץ ירושלים, ְִֵעל

היא  פה הנזכרת העצה והנה בניסן . ניסן עיבר והוא  אדר, בחדש רק השנה את  מעברין 

" כדרך והחכמה, התורה חרשיםכדרכי וחכם  א)"יועץ יד, למעלה(חגיגה ג ובארנוהו (חדר

"בלבו "541. מהמלה זה יסוד למד רבינו 
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ב) "חלון ומלת  הקהל ויועץ . וכל והשרים השנה. את וע ּבר לעצמו מנפשו שנועץ מורה " ְִִֵֵַָ

" לפרש  חפצתי  ולא השני . בחדש הפסח לעשות  המלך כעצת לעשות הוצרכו ְִַָויועץ בירושלים 

ושריו  להּכתב המלך היה כן אם  כי העצה, קבל ומפיהם  כן, למלך יעצו והקהל שהשרים "ְִֵָ

הקהל " וכל שריו את  המלך למעלה"ויועץ שיסדנו הנאמן  הכלל כדרך א), שמעידים(חלון

אם והקהל שריו פי  ושאל מנפשו, חזקיה שנועץ לפרש אין וכן הקדש. כתבי  כל עליו

" להיכתב היה כן  אם כי בעיניהם , הדבר שישר ואמרו עמו שריו מסכימים עם  המלך ִַַָויועץ

הקהל  אחד ועם שכל לפרש אין  וכן  הקדש. כתבי מכל הנאמן למעלה שבארנו הכלל כדרך "

כי שוה, כולם הסכמת והיתה מנפשו המלך שנועץ כמו מנפשו כן  נועץ והקהל השרים  מן 

" לכתוב לו היה כן הקהל אם  וכל ושריו המלך שנכתב "ויועצּו עכשיו למעלה. בארנו זה וגם  . ִַַָ

המלך " עצתו ויועץ על וסמך לדבר, לעצמו מנפשו כן  נועץ שהמלך רק לפרשו לך אין סתם  " ִַַָ

תאמר  אם  כי  כך. נותנת  הסברא ועוד פיו. על עשו הקהל וכל והׂשרים השנה. את ְִֵָועּבר

הנמסר  תורה דבר על עצה לקח איך עצמו, פי על ולא  והקהל, השרים מן עצה חזקיה שלקח

מסכימים אם  לשמוע עמהם שיתערב או בירושלים אשר ההמון מכל לב ולחכמי  הגדול לרב

אחד  דרך על כולם  שהסכימו יתכן איך יפלא ועוד הדעת. שקול נגד זה כל לאו? אם  כמוהו

א  לכל ונודע פשוט  הדין שהיה לומר תתעקש  ואם  העמוק? העּבּור בסוד אחד משפט  כ "ועל ִ

האמת אבל דורו. בני מכל יותר ובחכמה בתורה גדול היה חזקיה והלא  עמהם. נועץ מדוע 

" שמלת  שאמרנו המלך כמו הזה,ויועץ בדבר עצה אנשי אתו היו ולא מנפשו שנועץ מורה " ִַַָ

שלא  אלא  עמו, מסכימים  היו לא והיועצים  הזקנים  פי שואל היה ואם כהלכה. עשה ולא 

ו  מלבו. בניסן  ניסן וע ּבר דעתו על וסמך כלל מה "שאל לו יאמר ומי  שלטון מלך דבר באשר ְִֵ

ד)"תעשה  ח, כרחם(קהלת בעל לעשות  והסכימו כעצתו, לעשות  והקהל השרים  הוצרכו ,

ז  קדמונינו שאמרו מה וזה העצה. ערבה לבדו ולמלך בעיניהם, העצה ישרה לא ל "אבל

ע נו  בניסן .א)"(פסחים  ניסן  עּבר מהן והאחד לו. הודו ולא  מדעתו חזקיה עשה דברים  ִֵשלשה

ז  קדמונינו מחשבות  עמקו מאד מה תראה והיה "ומזה מליצותיו. ובסתום  הלשון  בחקרי  ל

רד  החכם  מעיני  נעלם ז "זה כת"ק ולכן פסח ל לעשות  והקהל השרים עם שנועץ בפירושו ב

" עוד וכתב השני . רז בחדש שאמרו מה על תמה שהרי"ואני לו, הודו ולא  בניסן  ניסן עיבר ל

לו  הודו כי  משמע הכתוב הנה בירושלים', הקהל וכל ושריו המלך 'ויועץ אומר עהכתוב כ."" ִַַָ

ז  החכמים  ודברי שגגה, דברי  דבריו כי תבין שכתבנו קיימים ."וממה ל

ד' חלון

"ıÚÂÈÂ לך לאמר ישראל מלך יהוא בן  יהואחז בן  יואש אל וישלח  יהודה מלך אמציה «ƒ»«
פנים יז)"(דהי "נתראה כה , להסכיםב השיאו לבו גאות  כי לעצמו, מנפשו כן נועץ פירוש . .

" כדרך ותחבולותיה המלחמה בדברי עצה וזה ישראל. מלך יואש  עם  להלחם  יועץ כן

מה בליעל  הודיעם לא  גם  ועבדיו. שריו את  נועץ שלא  מגאותו והיה למעלה. ומבואר "

לשלוח  כהסכמתו ועשה בנפשו הסכים אבל הם, גם  בפיהם מה לשמוע  לעשות שהסכים 

שנצח  כמו בלבו אמר כי ועוזריו, ליועציו עצתו הודיע טרם  למלחמה ולהזמינו יואש  אל
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" קראֹו יואש מתשובת  כן ותראה ישראל. מלך את ינצח  כן  אדום בלבנוןאת אשר החוח  ְָ

בביתך, שבה עתה להכביד. לבך ונשאך אדום  את  הכית  הנה וגו' בלבנון  אשר הארז אל שלח

עמך? ויהודה אתה ונפלת ברעה תתגרה יח-יט)"למה כה , נבערה (שם  עצה שהיתה למדנו .

גאותו  בחוטר לעצת542שלקח שמע  לא  הוא  מדה. כנגד מדה למכשול-עון , לו זה והיתה

למעלה כמבואר הטובה ד)"(דהי הנביא  חלון ג , חדר טז; כה, וכןב נפשו. עצת ידי  על ונכשל ,

" אדוםכתיב אלהי  את דרשו כי ביד, תתם  למען  היא מאלהים  כי אמציהו שמע (כה ,"ולא 

לעצתכ) שמע  ולא וזקניו, יועציו פי  שאל ולא  נפשו עצת  על שנשען  [סיבה] אל כלומר .

אשר  על יואש  ביד ינתן  למען  נפשו עצת על שישען לבבו אמץ האלהים  כי הטובה, יואש

הנביא. לעצת  שמע  ולא אדום  אלהי דרש 

"ÍÈ‡ דבר הזה העם  את  להשיב נועצים ו)"(מל "אתם  יב, שאל א רחבעם  המלך פירוש . .

שיסדנו הכלל וכדרך זה. בדבר בלבם  נסכמים  הם  איך הזקנים ו)את  חלון א שהעצה (חדר

בקרבו  האדם  ימצא ופתאום  והבינה השכל בכח  לא  בנפש , הנטועה מכח -העצה מקורה

אמרנו וכן מוחלטת . כ)הסכמה חלון צפּונה (שם  מנטיה בהכרח היא  עצה כל זה ְָשמטעם

למשל והצגנו רעה. ואם  טובה אם  בנפש , א')הגוברת ועצת(חלון הזקנים  ועצת רחבעם ענין 

" נאמר ולכן למעלהנועציםהילדים . המבואר מטעם בנפעל כא)" חלון א שאלה.(חדר פה ויש .

" שנאמר כמו עצה דבר מהם  שאל רחבעם הזקניםהנה את  רחבעם המלך וכדרך ויועץ וגו'. " ְִַַַָ

" מלת שבהסמך למעלה שבארנו לו אתהכלל והיה מזולתו. עצה שמבקש יורה הנפעל עם  "

" להם  יועציםלומר אתם  יבנה מה עליה לשואל עצה נתינת שכל למעלה יסדנו שהרי בקל, "

" יאמר או "עוצו בקל. כמו ודברו " ל)"עוצו יט, הגידו (שופטים  עצה עמכם  יש אם  שהוראתו ,

בדבר  נכשל ואיך רחבעם  לב גאות  דזה מלמדנו הכתוב כי  דע נפעל? בלשון  אמר ולמה לו.

בלבו  הוא  כי  יעשה, מה עצה לו שיגידו לזקנים  לאמר כבודו נגד היה גאותו מרוב כי 543הזה.

" אמר ולכן מהם, ויועץ נועציםחכם  אתם עצמכם"איך לבין  ביניכם  עצתכם מה כלומר ,

" האומר כאדם זה. לעשותבענין תועץ מה כזה יקרך לעצתם ,"אם  צריך שהוא לא  , ִֵָ

יעשה. מה ידע ולא  נבוך רחבעם  היה באמת כי גאוה, דברי הם ואלה ליועצים . לו  ושישימם 

" באמרו הכתוב מעיד זה הזקניםועל את  רחבעם  המלך להם"ויועץ חלק לא  זאת  ובכל . ִַַָ

למעלה בארנו וכבר הערך. קטני זקני עם  המ ׁשטה גדול כיועץ עצמו והראה ד'כבוד, (חדר ְֶַ

ח') האמת .חלון ויצוץ אחד אל אחד הדברים  קרב ואתה זה. בענין רחבעם  סכלות 

"‰Ó הזה העם  את  דבר ונשיב נועצים ט)"(מל "אתם  יב, שאל א הילדים  את גם  פירוש . .

" בקל לומר ראוי  היה פה וגם  זה, בענין נסכמים  הם איך לו יועציםשיגידו אתם  כי"מה ,

" באמרו זה על מעיד הכתוב כי לעשות , מה כדת עצה שאל מהם  הילדיםגם את ִַַָויועץ

אתו  גדלו "אשר מלת פה ובהסמך כמבואראת" עצה מפיהם  לקחת שבקש מורה (בחלון "

ג542. יד, משלי ע "פ מליצה

שהוא 543. חשב בלבו
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"זה ) אמר ואולם  אצל נועצים. שבארנו וכמו לעצתם, צריך שאינו לבו בגאות בנפעל "

החכמה  בעלי  הזקנים כי הילדים. לתשובת הזקנים  תשובת  בין  מה ראה ועתה הזקנים.

" אמר שלא לפי  כי – ששאל כדרך השיבו יועציםוהמוסר אתם  כונתו איך שאין דעתו גלה "

השיבו  כן על כזה. במקרה לבם משפט  מה לו שיגידו רק כעצתם . ושיעשה עצה לו שיתנו

הימים" כל עבדים לך והיו וגו' הזה לעם עבד תהיה היום  ז)"אם דעתנו (יב, לפי כאומרים ,

החליטו  ולא  הימים. כל עבדים  לך הם  יהיו לבדו, זה יום לעם  עבד להיות  המלך חפץ אם 

" אמרו לא כי כן; היוםשיעשה הזה לעם עבד ""היה או הזה , לעם תאמר בקש"כה לא כי . ֵֶ

" כדרך יועצים  אותם  נתן  ולא  מידם נתנוך?זאת המלך טז)"(דהי "הליועץ כה, הילדיםב אבל .

" בהחלט  ענו עצה בגאותם קטני  אליהם  תדבר כה וגו' דברו אשר הזה לעם  תאמר כה

אבי י)"ממתני  לו.(יב, ליועצים  אותם נתן  כאילו כעצתם, שיעשה בהחלט  יעצוהו הנה .

דברי שהיו הזקנים מדברי הילדים דברי בעיניו שישרו רחבעם מסכלּות היתה זאת ְִִובכל

למעלה כמבואר  ה' מאת סבה היתה כי  ח)טעם , חלון ד והבן .(חדר ,

"ÍÈ‡נועצים ו)"(דהי "אתם י, שניה ב פעם נכתב זה פסוק באותו 544. הימים  בדברי 

רש בפירוש  כתוב ראיתי ושם  שבארנו. ממה מבואר ופירושו עצמו, ז "הענין  בלשון545ל "י

" 'נועצים'זה להבא. 'יועצים ' אך 'נודעים'. 'יודעים ' מן יאמר וכן 'יועצים '. כמו 'נועצים ',

כבר  ענתיעצים  יועצים"" כי מזה, זה רחוקים  תיבות שני  שדמה אבין . ולא  שמעתי ואני  כ.

" יודעים מן שיאמר הראיה על נפלאתי ויותר הנפעל. מן  ונועצים  הקל, ולא "נודעיםמן  ,

" מלת ו נודעיםמצאתי  המקרא. בכל "יודעים"" כמו התאר, שם  לפעמים האזינו " ויודעים

ב)"לי לד, "(איוב ממנו יאמר ואיך הדעת, אנשי  ""נודעיםוהם וכן  התאר יועצים? שם "

" כמו יועציםלרבים, עליהם  ה )"וסוכרים ד, הבינוני(עזרא נועצים וכן  הבינוני. הוא  גם  ,

להבא, יועצים  לומר יתכן  ואיך ונזכרים. זוכרים  כמו להן, אחד זמן ושתיהן  נפעל, מבנין 

ז  דבריו יפרש  מדעתי רחבה שדעתו ומי  מני , דעת  פליאה דבר סוף לשעבר? וישא "נועצים ל

והנפעל  הקל הוראת  על שידענו הכללים  כי זה, להבדל צריכין אנו אין  הדבר ובעיקר ברכה.

" ועקש .עצה בלשון נפתל בהם  אין  הם , וישרים  למבין נכוחים "

"‰Ó דבר הזה העם את ונשיב נועצים  ו)"(דהי "אתם י, שניה ב פעם  הוא גם זה פסוק .546

מדברינו. מבואר והוא  לילדים, כששאל הימים בדברי 

ה ' חלון 

ÌÈ‡ˆÓ�‰Â,יחיד אצל סתם הזכרו כדין שדינן  ואמרנו רבים , רבים  בלשון זה מסוג

הן . אלו אחד דרך על מסכימים  וכולם לעצמם, מנפשם  העצות על שהן

ו544. יב, מלכים-א על נוסף 

לחיד"א545. הגדולים " ב"שם  מבואר  כבר העורך. יצחקי)אמר שלמה ר ' פירוש (ערך. שכתב הוא רש "י  לא כי 
בטעות  אליו  המיוחס הימים לדברי זה

יב 546. פרק במלכים-א הפסוק על  נוסף 
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"eˆÚÂÈÂ שמחה ימים שבעת  ויעשו אחרים, ימים שבעת  לעשות  הקהל ל,"(דהי "כל ב «ƒ»«
היתה כג ) מקומה, על העבודה וׁשבה הקדש , הוכן  פתאום כי  הקהל כל כראות  פירוש . .ָָ

" שכתוב כמו בלבם , גדולה המצותהשמחה חג  את בירושלים הנמצאים ישראל בני ויעשו

גדולה  בשמחה ימים  כא)"(דהי "שבעת  ל, לעשותב מנפשו אחד כל הסכים שמחתם  ומרוב ,

וכל  שוה, כולם הסכמת שתהיה אפשר איך תאמר ושמא  שמחה. אחרים ימים  שבעת עוד

שלמה, בימי קדם מימי כזאת  שהיתה לפי  אפשר, היה הענין כי  דע  מנפשו? כן יועץ אחד

והיה  ימים , שבעה הסכות  וחג ימים, שבעת  המזבח חנוכת  את  עשו הבית  את  חנך כאשר

שנעשה  הנס  כדוגמת  נס להם  שנעשה חזקיהו בימי גם לכן  ישראל. בכל מפורסם  זה דבר

כל  מעבודתם והלוים הכהנים  ונפטרו בטלה, המקדש עבודת היה זה לפני כי שלמה, בימי

מכונו, על הכל ששב טו-טז] [פסוקים  שכתוב כמו [לשם] ישראל נקבצו ולא אחז, ימי

ב  השם  ורפא תפלתם. לראות "ונשמעה ישראל ובאו העם, את ימיםה שבעת  ועשו ה' פני

זה  ועל המזבח. וחנוכת  שמחה ימים שבעת עוד לעשות  והסכימו כולם  דנו המצות, חג

" הכתוב כזאתרמז לא  ישראל מלך דוד בן  שלמה מימי כי בירושלים , גדולה שמחה ותהי

כו)"בירושלים להורות(ל, ההיא 547. בעת  ובהיות  שלמה, בימי  שעשו כמו עתה שעשו

הזה. הנבדל הפועל על כולם נועצו הקהל, כל בלב אלהים  ַשמחת 

ו ' חלון 

"ÈÎכי ותפשוהו רדפּו עזבֹו אלהים  לאמר יחדו. נועצו נפשי  ושומרי  לי, אויבי ְֲִָאמרו

מציל  יא)"אין  עא, לרדפני(תהלים  אחת הסכמה כולם הסכימו השונאים  אלו פירוש. .

למעלה אמרנו וכבר אלהים. ׁשעזבני  לפי מידם , אותי מציל אין לדעתם כי  (חדר ולתפשני, ֲִֶַָ

רביעי) כלל ד חלון עליהםב מסכימים  שהם הגדולים  הרשעים  מעשה יכנו הקדש כתבי כי 

" אין"מחשבה בלשון כי השכל, משפט בלי  עושים  פיו ועל שבהם, הרע  ציור המ ׁשל בעבור ,ִֵָ

בעז  זה בבית שיתבאר וכמו עינם, לנגד אלהים רבות"פחד מחשבות  שבהיות אמרנו וכן ה.

בלשון יתואר רע בין  טוב בין  השכל במשפט מהן באחת מסכים והעושה מזו, זו הפוכות

אבל "עצה " האלו, הרשעים  שבלב הרע הציור המ ׁשל להודיע המשורר כונת אין  והנה .ִֵָ

זו. את  זו סותרות  מחשבות  בהם  היו כי  ׂשכלם , משפט אחר שלקחו העצה על ְִָהכונה

ראו  כי עליהם  שהיה השם  ופחד עמו. ולהרע לרדפו שנאה מחשבת  חשבו אותו, שנאתם

חשבה  נפלאים, באופנים ומצילו דוד [בעד] מגן  השם כי  בעין הפוכה 548עין  מחשבה

זקנתו  שלעת המשורר ואמר מאתם . ריבו יריב השם כי רע, מאומה לו מעשות שישתמרו

בנו  כי עמו, להרע  בנפשם  הסכמה האלה האנשים  מצאו פתאום אז רבות , צרות שקרהו

יכולים מידם , אותו מציל שאין  ולפי  עוד. ריבו יריב ולא עזבֹו אלהים  כי  שכלם ֲָבמשפט 

פניו  והסתיר צרתו גדלה כך שכל והודיע  כחפצם . רע עמו ולעשות ולתפשו אותו לרדוף

"להורות"547. וזהו שלמה, של שמו כאן הוזכר

הפוכה 548. מחשבה לחשוב אותם הביא אלהים פחד צ "ל
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לכן כולם  כן  שדנו ולפי עזבֹו. אלהים כי  יבין  שלא שונאיו מכל אחד שאין  עד ממנו ֲָית '

דברי כל סובבים  הזה היסוד ועל ולתופשו. לרדפו מנפשו מהן  ואחד אחד כל הסכים

עזבֹו כי בהחלט לומר לפושעים יד הנותנים  הגדולות צרותיו על צועק שהוא ֲָהמזמור,

ב  השם  מאת  ובקש תשועת"אלהים , בו נושע  הוא  כי  לאויביו ולהראות להושיעו, שימהר ה

אמר  שכן אלהים. ׁשעזבֹו שוא  יסוד על בנויה שהיתה מעצתם ויבושו יכלמו ואז ֲֶָעולמים .

וכלמה " חרפה יעטו נפשי, שוטני  יכלו יבושו חושה. לעזרתי אלהי ממני, תרחק אל ַאלהים ,

רעתי יב-יג )"מבקשי  עא, "(תהלים  עוד ואמר תעזבני, אל אלהים ושיבה, זקנה עד (עא,"וגם

"יח) רעות. עלי אפפו יג )"כי  מ, תחייני"(תהלים  תשוב ורעות , רבות צרות הראיתני "אשר

כ) עא, והבן .(תהלים ,

"ÈÎ יכרותו ברית  עליך יחדו, לב ו)"נועצו פג, הגדיל (תהלים  האלוהי  המשורר פירוש. .

אלהים פחד ואין  רעות  מחשבותם  שכל ומלבד ומשנאיו. ה' מנאצי שהן האלו הגוים רשעת

עוד  אבל מחשבותם , דרכי כפי אופן  בכל לישראל ומציקים מריעים  והם  עינם, לנגד

וישתתפו  שיתחברו והוא  מכל, רעה שהיא התועה ׂשכלם משפט אחר הסכמה ְִָהסכימו

" אמרנו שכן הארץ. מן להכחידם ישראל על יחדו ויקומו אחת סוד לאגודה יערימו עמך על

עוד  ישראל שם יזכר ולא  מגוי  ונכחידם  לכו אמרו צפוניך. על ד-ה )"ויתיעצו פג, .(תהלים 

" כדרך אחד ובועד בסוד שבאו סוד כלומר באין  מחשבות כב)"הפר טו , כמבואר (משלי ֵַַ

" אחת בעצה כולם  ואמרו עצתו, יגיד אחד וכל מגוילמעלה. ונכחידם האותלכו וזה וגו'. "

" שאמר וזהו להיות . שתוכל מה בתכלית כולם רשעת  יחדיו כי לב נועצו ו)"כי  ומלת(פג , ,

ונשאו לב " כשחקרו כלומר הראשון . בבית כמבואר בנפש  הנטועים והבינה השכל על "

" זה בדבר בישראל ונתנו לעשות מה הארץ."כדת  מן להכחידם נפשם בעצת  כולם  הסכימו ,

" כן  ועל השמים , מתחת ישראל תשבית שלא אמרת ה' יכרותו ואתה ברית ו)"עליך כי(פג ,

למחות אחד כאיש  כולם שיתאספו שהסכימו עליך מה ברית כורתים הם  הנה ישראל, שם

למעלה שיסדנו הכלל כדרך העצה המשורר הזכיר והנה שצוית. מה ה )לבטל חלון ב ,(חדר

" וכדרך לבם , במשפט בה שבחרו הפרטי  הדרך להודיע  עזבֹושהוא  אלהים יחדו "נועצו ֲָ

" והזכיר למעלה. יחדו המבואר וזה "נועצו אחד, דרך על מנפשם כולם נועצים שהם להגיד ,

בעז  יתבאר ועוד והבן . ממנה. רעה אין  שבכולם  הצפונה הנטיה כי  ה."אות 

ז' חלון

"Â„È‚‰ יחדו יועצּו אף כא)"והגישו מה, ישראל (ישעיה  צאת  על מנבא הנביא  פירוש. . ִַָ

" שכתוב כמו כורש , ברשיון  שיצאו ואמר בבל, לכורשמגלות  למשיחו יי' אמר א)"כה .(מה, ֵ

יש והנה מבבל. הגלות ויּׁשלח  ירושלים ויבנה הכשדים, מלכות  יחריב הוא  כי ִַַוהודיע 

מחריביה, ביד תנתן החזקה בבל מלכות  כי  האחד, מפליאים . דברים  שני  זאת  בנבואה

מראש זה הודיע  כי  והשני , שניה. פעם  והקדש  העיר ויבנו יגאלו בגלותם החלושים וישראל

שיעץ  עצתו להסתיר ממשנאיו להנקם  המבקש  ודרך כורש. לידת קודם שנה ממאתים יותר
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ב  השם אבל להנצל. יתכונן לא  למען  שאין"עליו, לפי הרשעים , על שגוזר הגזרה מפרסם ה

תועיל  לא כי  פרס, מלך כורש  ביד בבל תחרב כי ישעיהו עבדו ביד הודיע ולכן  מציל. מידו

" כי  כלום , להבבליים  הזאת  תעמוד ההודעה לעולם  יי ' יא)"עצת לג , צוה,(תהלים  ה' ואם  .

יפר? "549מי אמר הראשון אלהיםועל אין זולתי  עוד, ואין יי' ה )"אני מה, ואמר (ישעיה .

עוד " ואין יי' אני  בלעדי אפס  כי  וגו' ידעו ו)"למען  "(מה, ואמר ואדם. ארץ עשיתי אנכי

צויתי צבאם וכל שמים  נטו ידי  אני  בראתי, יב)"עליה בעיניהם(מה, יפלא שאל להודיע  . ַ

ב  הוא  כי  מידם, ישראל וגאולת בבל מלכות ועל "חורבן דבר. ממנו יפלא  ולא  כל-יכול ה

" אמר חשך זה ארץ במקום דברתי בסתר יט)"לא  בבל (מה , על הגזרה יעצתי  לא  כלומר ,

למען הגזרה עליהם שגזרתי הדברים  [הס ּתרתי ] ואין  רואה. אין  חשך ארץ במקום או ְִַָָבסתר,

" אבל ממנה. להינצל עצה יקחו מישריםלא מגיד צדק דובר יי ' יט)"אני  מה , כלומר (ישעיה ,

וייטיבו  מוסר השומעים  יקחו אולי ובמישרים בצדק גוזר שאני  מה בפניהם מגיד אני

מציל. מידי אין  כי  הגזרה, ידיעת להם תועיל לא שבים אינם  ואם אלי. וישובו דרכיהם 

" אמר זה פסלםועל עץ את הנושאים  ידעו ולא  הגוים . פליטי  יחדיו התנגשו ובאו הקבצו

יחדיו  יועצו אף והגישו הגידו יושיע. לא אל אל כ-כא)"ומתפללים ובאו (מה , הקבצו כלומר , ֵֶ

אתם כי  בכם , דעת  אין הנה בפיכם. מה ונשמע  הסכלים . הגוים  פליטי  אּתם  ֶַוהתנגשו

בוערים כי אות  וזה הפסל. אל ומתפללים  עץ, פסל האדם .550נושאים צורת  בכם  אין אתם ,

" ואמר לבוא ? העתידים  בענינים  לדעת  תוכלו והגישו ומה כא)"הגידו דבריכם(מה , כלומר ,

" אחר במקום אמר כן  טענותיכם. תקרינה ועוצם  אשר את לנו ויגידו כב)"יגישו מא, .(ישעיה

" עליכם, לבוא  העתיד תדעו יחדיו ואם  כא)"ּתועצּו כדת(מה , מנפשם יועצ ּו חכמיכם  כל . ֲִִַָָ

ואם העתידות, לדעת דעת  בכם  אין  הנה כנגדה. ותעמדו הגזרה תבטלו במה לעשות, מה

אני ואולם  כנגדה. ולעמוד לבטלּה להועיל יכולים  אינכם לכם , העתידה הגזרה לכם  ְְִַַָָתודע 

" לבדי אחריתה' מראשית  י)"מגיד מו, על (ישעיה תחול גזרתי  כי  גוזר, שאני  מה ומודיע ,ְִֵָ

" אמר זה ועל בעצתו. האדם  יבטלנה ולא פנים  הלא כל הגידה מאז מקדם , זאת השמיע  ִֶֶמי 

יי' כא)"אני  כי(מה, וידעו מוסר העמים  יקחו למען  מקדם , הכל המודיע  לבדי אני  כלומר .ִֶֶ

" אמר זה ועל בתשועתי, ויוׁשעּו אלי  וישובו אל אניאני כי  ארץ אפסי כל והוׁשע ּו אלי  פנו ְְְְִִֵָָ

עוד  ואין  כב)"אל שהודעתי(מה , לכם, תועיל לא  כי דעו מעשיכם, להטיב תאבו לא  ואם . ֵ

" תנצלו. לא יחדו ּתועצ ּו אם כי  דברו הגזרה. ותופר עצה יקוםעוצו ולא י)"דבר ח, ,(ישעיה  ֲִָ

" אמר זה ועל ריקם . תשוב ולא  עליכם  תחול שגזרתי  גזרתי  צדקה,כי מפי  יצא נשבעתי , בי ְִֵָ

לשון כל תשבע  ברך כל תכרע  לי כי ישוב, ולא כג )"דבר לעשות ,(מה, יועץ שאני מה כלומר .

למעלה  שבארנו כדרך תנאי על נאמרה שלא  ואות העצה היא  והשבועה יהיה. וכן יקום  כן

ו) חלון ב הראב (חדר ובפירוש  ז ". ""ע שנגזרה ל גזרה היא  שבועה ששם מקום  כל נשבעתי , בי

תבטל  עולא  """ עוד ואמר דּבר. ויפה אומר כ. נעשו, לא אשר ומקדם  אחרית  מראשית  מגיד ִֶ

כז 549. יד, ישעיה

בעירה"550. את "ושלח בהמה "בעיר ", לשון ח צד, ד)תהלים כב, (שמות
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אעשה  חפצי  וכל תקום י)"עצתי מו , תועיל (ישעיה  ולא בואה, טרם  הגזרה מודיע אני  כלומר .

כחפצי . עושה ואני אני, שיעצתי מה שתקום  גוזר אני  כי  ממנה. להנצל בן -אדם עצת 

‰�‰Â" כא)"יועצ ּומלת הגזרה (מה , נגד מעשה לעשות  ההחלטיות  העצות על זה שבענין  ֲִָ

" אשר הענין  ולהפלגת השמים . מן יחדו היורדת יסכימו יועצ ּו יחדו אם גם  כלומר בנפעל, " ֲִָ

להשגת טובה עצה שהיא  אות  וזה מנפשו, עליה נועץ יהיה מהן אחד וכל אחת, בעצה

" כדרך כולם , בעיני  ישרה שהיא אחר תקוםהמבוקש, יועצים  כב)"וברוב טו , (משלי

למעלה ו')שבארנוהו חלון ג ' תקום ,(חדר עצתי  אומר ה' אני כי  מאומה, להם  תועיל לא ;

הפרשה, עניני  כל דברים  בראשי  וכללתי  קצרתי  כי היטב וחזור הבן יפר? מי  יעץ ה' ֵָואם 

ז  המקרא  מפרשי כן  עשו הרד "ולא  כי ז "ל. פירש"ק כא)ל והגישו "(מה, לחברו, איש ַַהגידו

זה  ידעו אם הם  יחדו, יועצּו אף ומנהיגיכם . גדוליכם  לפני  זה את  עזה דעת"" אומר ואני כ. ֲִָ

" לשון  עליהן יפול לא בידיעת"עצה העתידיות  אין גם בעצה. לא בנבואה ידיעתם כי ,

" לשון  יפול ולא  מעשה, שאחריה הסכמה מעשה.עצה העתיד לעשות  ההסכמות  על זולת  "

דברנו ח)וכבר חלון "(שם  בפסוק בזה כיוצא  יועץ על ואין  ""ומאלה לשון ולפרושינו "עצה .

" כדרך וכיוצא , המלחמה בדרכי ההסכמות פה בליעל הכתוב זה.יועץ והבן "

ח' חלון

"‰ÎÏ יחדו ו)"ונועצה ו, שהוא (נחמיה  עליו שהלשינו לנחמיה כתב סנבלט פירוש. . ְֲִָָ

נביאים העמיד גם  למלך, להם  נחמיה ושיהיה פרס , במלך למרוד חושבים והיהודים

בסכנה  ועמו נחמיה ויהיה אפו, יחר פרס למלך הדברים  י ׁשמעּו ואם להמליכו, ְִָבירושלים 

לעשות מה השכל במשפט  עצה לקחת עמו, [לדבר] נחמיה אליו שיבוא  טוב לכן  גדולה.

" והזכיר זה. סוד ונועצה בנדון וכשימתיקו כמוהו, יועץ נחמיה כי  המוסר, צד על בנפעל " ְֲִָָ

לנחמיה  הוא  שיגיד לא המבוקש , להשגת טובה עצה מנפשו מהם  אחד כל יועץ ִֵָ[יחד]

והבן . עצה,

‰�‰" בהם הכתובים כל והזכרנו הזה הענין ליחיד עצה השלמנו נפעל, בבנין  סתם  "

נפש , עצת  על שכולם ותראה עליהם  עיניך שים  מזולתו 551ולרבים . עצה שמיעת על לא

ישמיע לא אם גם  נפשו הסכמת  כפי  עושה הנועץ אבל היועץ. עצת  על השומע שיסמוך

פעם הכתוב, עליה יכוין  זו, לכונה תמיד ונזכר לא. או טובה היא אם  לדעת  לזולתו עצתו

חוזק  להודיע ופעם ממנו, חכם לעצת שומע  אינו עצתו על שסומך ההוא האיש  כי להודיע 

וגלות בכח 552הטענה ולהסכים אחד דרך על בשכלם שישפטו רבים  לאנשים המביא  הענין

טוב  ואין  נפעל. בבנין הזה [ענין] טעם ופסוק פסוק בכל בארנו וכבר אחת. בהסכמה עצתם 

צורך. ללא הדברים  ְִָבהׁשנּות

בעצמו551.. האדם 

גילוי552.. צ "ל אולי
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ט' חלון

˙ÂÓÂ˜Ó‰Â" מלת ל אל שנסמך עצתו עצה "" והגיד מנפשו, שנועץ שהוראתו ואמרנו "

הן . אלו לא . אם עצתו טובה אם לשאול שיכוין  ומבלי העצה, על נשאל היותו מבלי  לזולתו

"ıÚÂÈÂקדש להדרת  ומהללים  ליי ' משוררים ויעמד העם כא)"(דהי "אל כ, פירוש .ב . «ƒ»«ֵ

" הנביא  מפי  יהושפט לאלהיםכששמע כי המלחמה לכם לא טו)"כי כ, לה "(שם  לכם  לחםלא 

עמכם ויי' לפניהם צאו מחר וגו' עמכם  יי' ישועת את  וראו עמדּו התיצבו כ,"בזאת, (שם  ְִ

וביד יז) רבים  הם  עליהם הבאים כי  אליהם, לצאת העם  לבב ימס פן  יהושפט  [היה] ירא ,ֵָ

יהושפט  עמד כשיצאו לכן נפשם . בעד להלחם  רשאין  ואינן  ישראל על יפלו ופתאום  חזקה,

" בנביאיו ואמר האמינו ותאמנ ּו, אלהיכם  ביי' האמינו ירושלים ויושבי  יהודה ְְִֵֵָָׁשמעּוני

כ)"והצליחו  שאינכם(כ, או גדולות . רעות משתי אחת תעשו תפחדו ואם תיראו אם  כלומר .

וחנית חרב בלי  אויבכם  מחנה להאביד העליון היכולת  עמו שיש אלהיכם  בה' מאמינים

הנבואה  בדברי מאמינים  אינכם  אבל כל-יכול [הוא ] כי מאמינים  שאתם  או אדם . ועזרת 

" בתורה כמבואר להשחית , עד גדולות  רעות  ושתיהן ה'. יעשה שכן  הנביא  לכם  לא שנבא

אלהיכם יי ' את  טז)"תנסו ו , "(דברים  ידבר . אשר דברי אל ישמע  לא אשר האיש  553והיה ַ

מעמו  אדרוש  אנכי יח)"בשמי יח, ותאמנו (דברים  בנביאיו והאמינו בה' האמינו ולכן  .

להראותם יותר, העם לב לחזק דבר לעשות מנפשו נועץ הזאת  האזהרה ומלבד ותצליחו.

ובנביאיו. בה' שלמה אמונה מאמינים ושהם טוב ׂשכל המשכילים הלוים ולבב לבבו ֵֶחוזק

המנהג  כן  היה ולא קדש. בהדרת המהללים לה' משוררים  להעמיד וההסכמה העצה והיתה

לא  לצבא , החלוץ לפני  במלחמות  היוצאים  הם והגבורים  הצבא  שרי כי במלחמות ,

כמו  בחצוצרות. להריע  במלחמה יוצאים הכהנים אם כי  הלוים , שהן ומהללים  משוררים 

" וירבעם  אביה במלחמת התרועה שנאמר וחצוצרות וכהניו האלהים בראש  עמנ ּו והנה ִָָ

עליכם יב)"(דהי "להריע  יג , "ב נאמר מדין  מלחמת  אצל בתורה וכן בן. פנחס ואת  אותם

בידם התרועה וחצוצרות  הקדוש  וכלי לצבא  הכהן ו)"אלעזר לא, כי(במדבר הדבר וטעם .

או  יצליחו אם  יודעים אינם  כי השמים אל נשואות  ועיניהם בצרה, הם למלחמה היוצאים

" וכתוב בחצוצרותלא . והרעותם אתכם  הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבוא  וכי

מאויבכם ונושעתם  אלהיכם  יי' לפני ט)"ונזכרתם  י, למלחמה (במדבר הכהנים יוצאים ולכן .

יאות ולא טוב. כי לה' והמהללים  המשוררים שהן  הלוים  לא  בחצוצרות . המריעים  שהם 

חסדו  על ויהללוהו לה' ישירו אז אויביהם, ונצחו המלחמה מן  העם שוב עד כן  לעשות

על  בטוחים שהיו לפי משוררים  להעמיד יהושפט  נועץ בו במלחמה ובצאתם ונפלאותיו.

כבר  אבל כלל. צרה עת היתה ולא  המלחמה, לה' כי  ילחמו שאל והוזהרו ה', בדבר ַהנצחון 

הלוים היו ולכן מתים , פגרים כמו עמו אשר והחסידים יהושפט  בעיני  האויבים מחנה היו

" ואמר למלחמה. בצאתם  קדש להדרת  ומהללים  ואומריםמשוררים  החלוץ לפני  בצאת

הנביא 553.
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חסדו  לעולם  כי ליי ' כא)"(דהי "הודו כ, והגיבוריםב הצבא ׂשרי שיצאו במקום  כלומר ,ֵָ

לפניהם הלוים זו במלחמה הלכו החלוץ, לפני בידם התרועה וחצוצרות הכהנים ועמהם

" ואומרים  שיר חסדו בכלי לעולם כי ליי ' אחר "הודו המלחמות בשאר שמשוררים  כדרך ,

יוצאים הקדושים שהלוים  בראותם ישראל לכל הלב חזוק זה והיה בנצחון. ממנה שובם 

לה', והלל הודות  אם  כי  נפשם , על לעמוד וחנית חרב בידם ואין  החלוץ, לפני  ְֵֵׂשמחי -לב

מאד, נפלאה העצה והיתה להם. ילחם  השם  כי  הנבואה דברי  על מובטחים  שהם  בידוע 

שכלו  ובמשפט  עליה. לב בכל בטח כי  הגדולה, וחכמתו יהושפט לבב יושר על אות והיא

שטעם בלבו שפט כי החכמה, בדרכי עצתו והיתה העם . לב לחזק ישראל לטובת  עצה מצא 

ה' לפני  נזכרים  שיהיו בחצוצרה להריע  למלחמה יוצאים  כהנים שיהיו התורה מצות

" כדרך מישראל, חללים  גם יפלו זאת  בכל ינצחו אם  גם  מאויביהם, תאכל ׁשיּוׁשעּו וכזה כזה ְִֶָ

כה )"(שמו"החרב  יא, "ב השם שצונו זאת  במלחמה אמּור זה טעם  ואין להלחם. לכם  "לא ְִֵָָ

נכון כי להראות חסדו, על לה' ומהללים משוררים להעמיד וטוב לנו, ילחם ושהוא באמת,

" נאמר זה כל ולהודיע ואמתו. חסדו ובטוח  המלך לבנו כיויועץ להורות סתם, בנפעל " ִַַָ

פי שאל לא  גם  מזולתו. עצה קבל ולא  מנפשו כן  נועץ לבו ובחכמת יהושפט בצדקת 

עצתו  סּפר אבל כן. לעשות לו נלוה אלהים  רוח ודאי כי  לא , או עמו מסכימים אם ִֵהחכמים 

" כאומר לבם , חזק למען לעשות נועץ שכן להודיעם  לבילעם  איך וראו דעו ועמי, אחי ֵַ

במלחמה  יבואו שלא  נועצתי בטחוני שמרוב עד ה', בשם  הנביא דברי אמתת על בטוח

בחצו  להריע הכהנים המשורריםהזאת  הלוים החלוץ לפני  אעמיד אבל התורה, כדבר צרות

בה' ובטחו לבבכם יחזק ועתה חסדו. לעולם  כי טוב כי  נאמר "ומהללים זה על ולהורות .

העם" הבן ."אל יעשה, שכן  עצתו שהודיעם ,

"ıÚÂÈÂתחנותי אלמוני פלוני מקום אל לאמר עבדיו ח)"(מל "אל ו, ארםב מלך פירוש. . «ƒ»«
ידוע במקום  עמו אשר אנשים ומספר הוא  שיחנה והוא  כן , לעשות  ונועץ תחבולה, המציא

והמקום דבר, מזה ידע  לא  ישראל שמלך ולפי  ואנשיו. הוא  זולתי אדם , ידענ ּו לא  ֵֶָנסתר

יתפשנו  או יּכנּו דעת, בבלי  מספר מתי עם שם  וכשיבוא  ישראל, למלך מעבר היה ֶַשבחר

מנפשו. כן נועץ כי  עצתו, פי  על ועשה המלחמה בתחבולות והסכמה עצה זאת  והיתה חי .

" נאמר ולכן סודו. יגלו לא  שהם  ידע כי סודו, אנשי והם ושריו לעבדיו הגידה אל גם ויועץ

ברוח "עבדיו  זה כל ראה אלישע כי הכתוב וסּפר להם. עצתו והגיד מנפשו נועץ כלומר ,ְִֵ

ושתים פעם קרה וכן  ארם . שם שנחה ההוא  במקום  מעבֹור ישראל מלך את והזהיר ֲֵהקדש

עצתו  להם שהגיד שריו את  וחשד ישראל? למלך סודו נודע מאין ארם  מלך ותמה ַושלש .

אבל  אלמוני פלוני במקום אתו חונים היו לא השרים אלה כי  ישראל, למלך גלוהו שהם 

" להם  ואמר עבדיו אל שקרא  ואמר עניניהם . להכין  המלחמה אנשי  עם  במחנה הלא נשארו

ישראל? מלך אל משלנו מי לי, יא)"(מל "תגידו ו , למלך ב סודנו המגלה בנו מי כלומר ,

ישראל  למלך נודע  הדבר שהיה אפשר ואי  ממנו, נפרדו לא עמו שלקח העם כי ישראל,

ע אל "זולתי סודו להודיע  צריך ארם מלך היה ואולם  אליהם. הסוד שדבר מעבדיו אחד י
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המלך  פני  לבקש  צריכין ויהיו במחנה ענין יתחדש אולי  כי  במחנה, הנשארים  ועבדיו שריו

אלישע הוא  המגיד אבל הם  נקיים  כי לו אמרו ואז חונה. הוא איפה אזנם לגלות  [כדי ]

ע ""הנביא  מלת נמצאו לא השתים  מאלו ויותר והבן. "אל ה, ללשון סמוך ."עצה "

י ' חלון 

ÌÈ·Â˙Î‰Â" ללשון "עצה שנסמך מלת והסכמה את" עצה דבר שמבקש שענינו ואמרנו "

הן . אלו כעצתו, ויעשה עצתו [ישמע] ועוד ידבר, מה ולשמוע מזולתו

"ıÚÂÈÂהזקנים את  רחבעם  ו)"(מל "המלך יב, יענה א מה בלבו נבוך היה המלך פירוש . . «ƒ»«
שאמר  הכתוב מעיד זה ועל הזקנים . מפי  עצה דבר לשמוע ובקש  עליו, הנקהלים  העם  את 

הזקנים" את המלך שאמרנו"ויועץ הכלל וכדרך א), בארח (חלון עצה לו נותנים  היו ואם  . ִַַָ

בגאות שיעצוהו לפי חסרי-לב הילדים  עצת על סמך כי  וראיה, עצתם. על סומך היה גאוה

ואעפ  ""לב. לזקנים שאמר נועצים ?י אתם למעלה"איך בארנו כבר ד), דבר (חלון לבב ברום 

לעשות . לו יש מה כדת  הסכמה מהם בקש  באמת אבל  כן .

"ıÚÂÈÂהילדים ח)"את  ו , הילדים(שם  אל הלך הזקנים, עצת במחשבתו כשעזב פירוש. . «ƒ»«
" אמר אליהם  וגם עצה. מהם נועצים ?לבקש אתם  שבארנומה מטעם  ד)" וראיה (חלון

" שנאמר כמו כן , ועשה דבריהם על סמך שהרי  עצתם שבקש כעצת[לזה] אליהם וידבר

לאמר  יד)"הילדים ו, .(שם

"ıÚÂÈÂהזקנים את  רחבעם ו)"(דהי "המלך י, "ב הילדים. את  ח)"ויועץ ו, שתי(שם  . «ƒ»«ִַַָ

לאותן בפירושם דומים והם עצמו. הענין באותו הימים דברי בספר כתובים המקראות

מלכים . בספר הכתובים 

י"א  חלון

חכמה ¯˜" נועצים ואת  מ ּצה יתן  י)"בזדון יג, "(משלי פירוש . כמו מ ּצה . מריבה. כמו " ַַָָ

תצומו " ּומ ּצה לריב ד)"הן נח, "(ישעיה  מ ּצה ונאמר אוהב פשע  יט)"אוהב יז , כלומר (משלי , ַַָָ

" ולדעתי  ולמרוד. לפשוע אוהב הוא  המּצה שאוהב בעדתמ ּצה מי  ולכן ממריבה, קשה " ַַָָ

" נאמר קרח קרח  בעדת אהרן  ועל משה על הּצּו אשר העדה קריאי ואבירם  דתן  ִהוא 

יי' על ט)"בהּצֹותם  כו, בבי(במדבר רמזנו וכבר הראשון. ב)ת חלון ד מנאצי(חדר מ ּכת  שהיו ִַַָ

ע משה אדונינו נבואת  על לחלוק לבם  על ונשענו מבעית"ה', שהיה בתורה.554ה בידיעה ְִַ

" הטובים ,זדוןומלת והיועצים החכמים על וחולק לבו על הנשען על הקדש בכתבי  תונח  "

הסנהדראות לקול ישמע  לא אשר ממרא  זקן  אצל כתוב ותמצאנו לבו. כהסכמת ועושה

" שנאמר באמת , התורה מקבלי  הכהןהגדולות אל שמוע לבלתי בזדון  יעשה אשר והאיש 

בידיעותיו554. בשלימותו ונורא מפחיד כאן וביאורו  ע"ב לט  יומא עיין
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מישראל  הרע ובערת  ההוא האיש ומת  השופט אל או וכו' לשרת יב)"העומד יז, .(דברים

" במלת מחלוקתו הכתוב ולבטל זדוןיכנה  החלושה, דעתו על לעמוד מאד הלב זדון הוא  כי  "

לעשות הלב בגאות עצמו המרגיל והנה אתם . אשר ובמנין בחכמה ממנו הגדולים  דעות 

איש יהיה ממנו, והרבים ממנו הגדולים דברי יסתרו אם  גם  נפשו, עצת פי על מעשיו כל

וכענין קרח , ועדת ואבירם  דתן  כמו הנבואה, ודברי והנביאים החכמים על להצות ַָמ ּצה

מ ּצה " אוהב פשע "אוהב שאמרנו. "פשע" כמו המרד, הוא לבנה " תפשע כב)"(מל "אז ח, ,ב ַָ

ז  קדמונינו שרמזו ז)ל"כמו בראשית , "(תנחומא, אמר זה ועל ה', בתורת מורד זה איש  כי רק .

מ ּצה  יתן רק "בזדון מעשיו כל ועושה דבר, בשום חבריו דעת על נשען  שאינו כלומר , ַָ

" זולתו. כל על לחלוק מ ּצה בזדון-הלב לכל יתן  הנודעים  הכתובים  הדברים על גם  להצות " ַָ

הדעת . ישחית הזה הזדון  כי  אדם ,

˙ÏÓÂ" הראשוןחכמה בבית היטב בארנוהו א-ב)555" חלונות א, השם(חדר חקי  וכוללת ,ֻ

אדון"ב  על ולהשען  באמונה לקבלם  הלב וצריך האדם. דעת [מעל] הנשגבים כולם  ה

אעפ  שמו, ית ' ""החכמה ומלת  ובינתו. שכלו דרכי סותרים  שהם לבעלינועציםי תואר "

לעם . יועצים  שאינן הישרה דבר 556עצה לכל פיהם את  שואלים שהעם  אנשים  הם  אם  כי

" יתוארו  למעלה."יועציםעצה, שבארנו כדרך ,

ÍÓÒ‰·Â" מלת  אמר אתלו זה ועל ידברו. מה לשמוע  מפיהם, עצה שמיעת על יורה "

חכמה " נועצים  ודבר ואת דבר בכל נועצים  אנשים פי  לשאול עצמו שמרגיל מי כלומר "

" יעשה. מה כדת  לשמוע  בו, ספק לו חכמה שיקרה "יתן או חכמה " ""ימלא  מלת  כי "יתן.

הוא  כי וספרים, סופרים מפי החכמה לקבל מוכן  דרכו שזה איש  והענין  לשתים. משמע 

דרכי נגד ובינתו שכלו דרכי  שיבטל שכן כל זולתו, דעת  נגד דעתו ומבטל לעצה שומע

ב  השם  לאדם"חכמת  יסבב המ ּצה אהבת  להיפך לפרש יש  וכן  הדעת. משקול הנשגבים ַָה

" אמר זה ועל הזדון. והוא נפשו, עצת  כפי  עניניו כל מ ּצה שיעשה יתן בזדון כלומר "רק , ַָ

הביאתהו  אוהב אשר המ ּצה כי  דע זולתו, עצת נגד בזדון  מעשיו כל עושה איש תראה ַָאם 

שלא  לו אשרי  דבריהם , נגד שכלו דרכי ומבטל חכמים ודברי  חכמה שאוהב ומי הזדון. אל

נפשו. עצת על יסמוך ולא נועצים פי  בשאלת זולתי  בהם , נבוך שהוא בעניניו דבר יעשה

" אמר זה חכמה ועל נועצים י)"ואת יג, נועצים ,(משלי פי  תמיד ששואל איש  ראית כלומר .

כמו  אחד, דרך על הולכים  הפירושים  ושני  לזה. הביאתהו החכמה את אהבתו כי תדע 

המשכיל. שיבין 

¯·ÎÂהשני בבית ט)בארנו חלון ט "(חדר חכמה פסוק צנועים ואת קלון ויבוא  זדון "בא 

ב) יא, ולא (משלי מתאימות  הקדושות  המליצות  כי  ותמצא בעניניו והתבונן משם . קחנו

נעול 555. גן

כוונתו556. מה צ"ע  ועדיין  בעצתם . לשאול  אליהם  בא לא שהעם  רבינו  כוונת לכאורה
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בלכתן . וראב 557יסבו שם . ביאורו על שיעדנו כמו זה פסוק בארנו ז "והנה פירש"ע ל

המ ּצה " גורר הזדון  כלומר ומריבה, מּצה המזיד יתן רעהו על איש שיזיד זדון  עבעבור כ."" ַַָָ

שלמה  למדנּו ומה יריב. הזדון מקבל כי  מּצה? גורר שהזדון זאת ידע לא  מי תמוהים ְִַָָודבריו

" עוד ופירש ו בחכמתו? חכמים , עמהם בזדון יעשו שלא שיעצו נועצים ', כמו את"'ואת  "

עעם והילדים"" בזדון . יעשה שלא  שייעצו נועצים במלת  רמז אין  כי  מתמיה יותר וזה כ.

" הזכיר ולמה בזדון , לעשות  לרחבעם ויעצו נועצים  ""נועציםהיו אמר צנועים?. ואת

""חכמה  וראיה, הנועץ. לא  הזדון, מאיש ההיפך הצנוע  כי  קלון, ויבא  זדון  ורש"בא ז ". ל "י 

" חכמה פירש  תלין המתייעצים  ועם  נועצים', 'ואת  מחלוקת. מּצה', עיתן ורל "" ז "ב כ. ל "ג  ַָ

" מלת חסר ולשניהם  בפירושו. הקורא  ימצאם  הפירושים, שני  לכל "באנשיםפירש גם  .

ז  המפרשים שבארנו "דברי  מה ועם  ענין . לו אין  הכתוב בראש הנכתב רק [תיקשה]. ל

והבן . נכון , על הכתוב דברי התבארו

י "ב  חלון 

ויבינהו ‡˙" נועץ יד)"מי מ, "(ישעיה לשון  כי יסדנו כבר פירוש . ההסכמה עצה . על "

" לשון  הנחת  יתכן כי  יסדנו וכן  מעשה. לעשות  ב עצה ההחלטית השם שעשה מה על ה ""

כל  ולעשות שונים, דרכים  דבר בכל ית' אצלו היה כי  וצאצאיהם . והארץ השמים  במעשה

ב  והוא שונים . טבעים ועל רבות תמונות על שהן"דבר הדרך על מעשיו לעשות  בחר ה

" לשון  כי  יסדנו וכן  כן. לעשת  הסכים כי  העליונה, העצה  היא  וזאת הנכתב עצה עליו. "

" ולשון  אדם  היא עצה אצל האדם עצת כי  עצמי. הבדל נבדלים  הם השם  אל הסמוך "

לה  שאין  בתבונה היא  ה' ועצת למעלה. כמבואר והדעת הבינה מופתי  בברור לא בהכרח 

הזכיר  הנביא והנה הלימודיות . בחכמות  לנו אשר המופתים  מדרכי ונשגבה עליונה חקר,

" ואמר ובדעת , בתבונה בחכמה העשויה הנפלאה הבריאה ושמיםכלל מים  בשעלו מדד מי 

במאזנים וגבעות  הרים  בפלס ושקל הארץ, עפר בשליש וכל תכן, יב)"בזרת  מ, ,(ישעיה 

אין וממנו להוסיף אין עליו הכל; ושקל כל, ותכן שמדד ה' מפעלות אל הביטו כלומר

הטוב  בתכלית  דבר בכל ועצתו חקר; ואין קץ אין ולתבונתו השם  לחכמת כי  לגרוע .

ב  והוא  אמר "והיושר. זה ועל אחד. ושמו הוא  היה מעשיו שעשה וקודם שני , ואין  אחד ה

ויבינהו " נועץ מי  יד)"את מ, פיהן(ישעיה על שעשה הללו הטובות העצות  קבל ממי  כלומר

במעשיו  הן  חקר, לה שאין תבונה על המיוסדות  עצות בהם. אשר וכל וארץ שמים 

" בתאר ""חכמה המתוארים  בתאר המתוארים  במעשיו הן המתוארים"דעת, במעשיו הן  ,

" ""תבונותבתאר כדרך נבקעו , תהומות  בדעתו בתבונה. שמים  כונן  ארץ יסד בחכמה יי'

טל  ירעפו יט-כ)"ושחקים  ג, הראשון (משלי בבית  עליהן ורמזנו ב). חלון א אמר (חדר וכנגדן  .

משפט " בארח יד)"וילמדהו מ, חכמה,(ישעיה בלא  משפט  אין  כי  החכמה ארחות  והן ,

שעשה? החכמה מעשה פיהן על לעשות  החכמה בדרכי  העצות לו נתן  ומי  שם . כמבואר

ט557. א, יחזקאל
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דעת" יד)"וילמדהו "(מ, עליהן? נועץ ממי בדעת, שעשה המעשים יודיענו והן  תבונות  "ודרך

יד) ואפס (מ, לבדו אלהינו ה' הלא עליהן ? העצות  הודיעו מי בתבונה. שעשה המעשים והן

הנביא  דברי על המתמיהים הסכלים  נגד והתימה השאלה דרך על הכתוב ודברי  זולתו.

ואמר  אידם . קץ בבוא חלשים  ביד גבורים  ושיפלו ישראל, ותשועת  האומות חורבן  המיעד

את עשה הוא  כי דבר, ממנו יפלא  לא אשר ישראל אלהי  ה' הוא  המבטיח  כי תתמהו, ַואל

הנברא  המציאות נגד נחשבים  הם במה הגוים וכל לבדו. הגדול בכחו הארץ ואת  ֶהשמים 

" דבריו חתם זה ועל יטול בכללו. כדק איים הן נחשבו מאזנים וכשחק מדלי כמר גוים "הן

טו) ב (מ, השם  וכשירצה בעז ". זה בבית  עוד שיתבאר וכמו כרגע . כולם  יפלו ויותר "ה ה.

" לשון מצינו לא "עצה מאלו מלת אל הסמוכה והבן ."את" נכון . על כולם והתבארו .

י"ג  חלון

ÌÈ·Â˙Î‰Â" לשון  בהן  "עצה שנסמך מלת  אל עמו "עם" זולתו ששתף שענינן  ואמרנו ,

אם להודיע הכתוב צריך ולכן  לא . או מסכים אם לשמוע ומבקש עצתו והודיעו בעצה,

הן . אלו לא. או עמו הסכימו

"ıÚÂÈÂ נגיד לכל והמאות האלפים שרי  עם א)"(דהי "דוד יג, נועץ א דוד המלך פירוש . . «ƒ»«
קהל  לכל עצתו והגיד ציון . אל יערים  מקרית ה' ארון להעלות  והוא מנפשו, טובה עצה

" אמר שכן אחת, בעצה עמו יסכימו אם  לשמוע  אםישראל ישראל קהל לכל דויד ויאמר

אלינו  אלהינו ארון  את  ונסּבה וגו' נפרצה אלהים יי' ומן טוב ב-ג )"(דהי "עליכם יג, כלומר א . ְֵָָ

ישרה  כי  הכתוב והודיע  זה. דבר נעשה אלהים בעיני  תישר גם  עליכם , טובה עצתי  אם 

" שנאמר הקהל כל בעיני  העםעצתו כל בעיני הדבר ישר כי  כן , לעשות  הקהל כל "ויאמרו

ד) היתה (יג , והנה עמו.. הסכים והקהל דוד, מלב העצה

"ıÚÂÈÂ ויעזרוהו לעיר מחוץ אשר העינות מימי את לסתום  וגבוריו שריו ב "(דהי "עם «ƒ»«
ג ) לעיר.לב, מחוץ אשר המעינות  מימי  לסתום  מנפשו, זו עצה נועץ חזקיהו המלך פירוש. .

" שאמר בכתוב שנזכר כמו המלחמה, בדרכי  תחבולה עצת אשור והיא  מלכי יבואו למה

רבים מים  ד)"ומצאו כמו (לב, עמו, מסכימים אם לשמוע וגבוריו לשריו עצתו והודיע .

האלפים" שרי עם דוד והיתה ויועץ לעצתו הסכימו אם  הכתוב זכר ולא  למעלה. המבואר " ִַַָ

" אמר רק בעיניו ולפי"ויעזרוהו ישרה המעינות. שסתמו כעצתו שעשו המעשה שהוא ,

" כי  כמצותו, עשו רק עמו, הסכימו לא מה הסברא לו יאמר מי שלטון  מלך דבר באשר

ד)"תעשה? ח, למעלה (קהלת  כמבואר לו  הודו ולא  כעצתו שעשו שני  פסח  למעשה דוגמא .

י  חלון ז ג )"(סוף קדמונינו גם דוד. אצל כמו להזכירו לו היה עמו הסכימו אם כי  כן ,". דנו 558ל

כדברי לא  לו. הודו ולא מדעתו חזקיה שעשה דברים  שלשה בתוך גיחון מי  סתימת  מנו ולכן

ז "רד  שכתב"ק ל)ל רז "(לב, שאמרו ממה תמה והנה "ואני לו'. הודו ולא גיחון מי 'סתם ל

ע"א 558. נו  פסחים
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ישראל  חכמי  שריו ובכלל המעינות' מימי לסתום  וגבוריו שריו עם  'ויועץ למעלה כתיב

והשופטים החכמים היו והם  האלפים , שרי שכתוב עעמו הכתוב "" כי  שגג, בזה וגם כ.

" ומלת  נפשו. עצת שהיתה להורות  ויועץ שריו אומר מה עם לשמוע  עצתו להם שהגיד " ִַַָ

" אלא בעיניהם , הדבר ישר כי  נזכר ולא  הנגיד."ויעזרוהו ידברו, הוא כי לעזרֹו הוצרכו כי ,ְָ

" עוד המקוםוכתב לדעת דעתו והסכימה גיחון מי  סתם  מצאתי  ע"ובהגדה אומר ", ואני כ. ַָ

על  היה כי וחכמיו, שריו לדעת ולא דעתו, הסכימה כי  זה, את זה סותרים המדרשים שאין 

ב  הוא כי  עשהו. ה' ובעצת  אלהים, רוח  ישר "חזקיה ולא כן , לעשות וחזקֹו לבו את עורר ְְִה

ובוטח  ה' מן  לבו שסר כמי  המעשה להם  נדמה כי והזקנים , השרים  חכמת  בארח  הדבר

עי , מארב כמו האדם, מדעת נשגבים ה' ודרכי תחבולות . "559על יצא וכמו אז כי תחרץ אז

לפניך  כד)"(שמו"יי ' ה , "ב לדבר ראיה וכמו להם. וכדומה מוצא , את  סתם  יחזקיהו והוא

מעשהו  בכל חזקיהו ויצלח וגו' העליון  גיחון  ל)"(דהי "מימי לב, לאותב זה דבר הזכיר ,

לשון מצינו לא  מאלו ויותר הבן. מצליח . ה' עושה הוא  אשר וכל אתו. ה' היה כי ולמופת ,

"עצה " למלת  סמוך בכתוב דבר,"עם" חסרנו לא זה, בחדר לבאר שּכוּננ ּו הכונה ונשלמה .ִַַ

" לשונות כל הצענו האלו.עצה כי המחלקות  בחמשה הקדש  בכתבי  בנפעל הבנויין  "

0

הששי החדר
˙Â�ÂÏÁ ÌÈ¯˘Ú Â·Â

" ¯·„ Ì˘ ¯‡·È‰ˆÚ˘¯ÙÈ ,Ì‰· ¯ÎÊ� ‡Â‰˘ ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ ‡È·È ,Ì„‡ Ïˆ‡ ÍÂÓÒ‰ "

.ÌÈ„˜‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ Í¯„· ÌÏÂÎ

א' חלון

Â�ÏÙÎ" לשון  שכל מעשה.עצה ושלשנו ממנה שנמשך החלטית  הסכמה על נופל "

בהכרח  ושהיא השכל, משפט אחר ההסכמה על וכולם  רעה. ולפעמים  טובה העצה לפעמים 

למעלה המבואר בזה וכיוצא  והבינה, הדעת  במופתי לא א')הנפש  פה (חדר אערכה ועתה .

" דבר שם בהם שנזכר הכתובים בעז "עצה כל כולם  ואפרשם  עם". מסכים אחד בדרך ה

הן . ואלה שיסדנו, הכללים

"˙Â·˘ÁÓ מלחמה עשה ובתחבולות  תכון יח)"בעצה כ, בלב (משלי בהיות  פירוש. .

תכין יסכים, מהן  ובאיזו נכון  מה נבוך והוא  האחרת, סותרת האחת רבות, מחשבות האדם 

באחת יסכים לא אם כי  המחשבות, מן  באחת  החלטית  בהסכמה והוא  בעצה. המחשבה

ידע לא אם מהן שצמחו ומחשבותיו הטובים  ציוריו ברוב הועיל ומה במבוכה. ישאר מהן 

ט559. ח, יהושע
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" יעשה? המעשה מה אלא  עיקר המדרש א)"ולא  כעצתו].(אבות, [יעשה כי תכין בעצה אבל .

לבקש ויועץ חכם אל שילך צריך למעלה, שאמרנו וכמו בטבע  עצה כח בעל איננו אם ולכן

הטוב, המעשה לעשות ויזכה ממבוכתו ימלט ובו יעשה פיו ועל לו יגיד והוא עצה ממנו

" חכםכדרך לעצה טו)"ושומע  יב, ואולי(משלי בעצה, שתכין  החליט איך תאמר ושמא  .

" לשון שכל אמרנו כבר טובה? לא הסכמה הכונה עצה יסכים  הנבואה בספרי  סתם הכתוב "

מדבר, עצה מין  מאיזו המלמד ענין  בלי נכתב ובהיותו המבוקש . להשגת טובה עצה על

דברים יש  אבל הטוב. המבוקש להשגת  טובה עצה לכל הדין  והוא  בחכמה. עצה הכונה

ובארנו יועיל. לא  השכל במשפט  לו שיבחר טוב [דבר] וכל לדבר, העצה תספיק (חדר שלא 

ה ) חלון "ג  בפסוק יועץ הדוגמא ברוב ותשועה עם, יפול תחבולות  יד)"באין יא, וכן(משלי . ֵ

יועץ " ברוב ותשועה מלחמה לך תעשה בתחבולות ו)"כי  כד, פרץ (משלי שלפעמים  ואמרנו .

כי המלחמות , בעניני וכן הנהוגות. הטובות  העצות בארחות עוד יעמדו ולא בעם , פרצה

והם תחבולות, צריך ולכן  מבוקשם . להשגת  טובות עצות  יועצו הם  גם  עמך הנלחם

וע המלחמה, [ניהול] בדרכי  הנה עד נודעו ולא הראשונים שערום  לא חדשות י"המצאות  ֵָ

החכם כי  לבדה. בעצה תכין הטוב ובמעשה בחכמה, הלב מחשבות אמר זה ועל תצליח . כן

בעצת די  אין המלחמות בעניני אבל עצתו. כפי  לעשות תשען ועליו לעשות , מה כדת  ייעצך

ז  והמפרשים חדשות . תחבולות  לך הכן אבל המלחמות, בדרכי  ואין"החכם  כן . אמרו לא  ל

עצה. של לשונות בהנחת שיסדנו הכללים  עם מסכימים  דבריהם

ב' חלון 

"‰˘�ÓÓÂ בעצה כי עזרום ולא למלחמה שאול על פלשתים  עם בבואו דויד על נפלו

שאול  אדוניו אל יפול בראשינו לאמר פלשתים סרני כ)"(דהי "שלחוהו יב, פירוש .א .

ואחר  לא . אם  בהחלט, בעמו נבאש אם  דוד בענין במחשבותיהם נבוכים היו הפלשתים 

" אמרו כי  מאתם , לשלחו גמורה הסכמה הסכימו שכלם  אדוניו משפט  אל יפול בראשינו

יתרצ ּו"שאול  ובזה שאול, אדוניו ביד במרמה אותנו לתת  למלחמה עמנו יוצא הוא כלומר ,ְִַ

" הזכרת שכל למעלה אמרנו וכבר המבוקש .עצה אליו. להשגת  טובה עצה ענינה סתם  "

יקרה  הכתוב "560ומליצת אמר לא כי  שאול למבין . על נפלו ולא 561וממנשה למלחמה ְָָ

פלשתים סרני  שלחוהו כי  עםעזרום  להלחם  דוד חפץ כי לומר טועים  היינו אז כי  וגו', "

אל  יפול שבראשיהם חשדוהו כי  מאתם, פלשתים  סרני  שלחו כי יכול ולא וישראל, שאול

לעמו  לשונא  שיהפך שכמותו לחסיד וחלילה ישראל, מלך לדוד גדול גנאי וזה אדניו.

סרני עשו יפה כי הזכיר כן  על הערלים . הפלשתים עם  למלחמה עליהם  ולבוא  ולמלכו

ג  שלחוהו לא  אם  כי הסרנים . יעצו טובה ועצה ששלחוהו. עם"פלשתים נלחם  היה לא כ

לצדיק  חלילה כי שקר, זה אדוניו, אל יפול שבראשיהם  שחשדוהו מה ואולם  ועמו. מלכו

וחביבה 560. חשובה

זו561. צפויה במלחמה עזרו  לא דבר של  בסופו  אבל בשאול , להלחם כדי  דוד אל  שהצטרפו  טועים  היינו בזה
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יושר  על הבוטחים  אנשיו ועם  עמו, שהטיב מי עם כזאת ונבלה מרמה שיעשה ָשכמותו

נאמר  בזה כיוצא ועל הגוים. בקרב שמים שם מחלל היה כן עושה היה ואם  עמהם. לבבו

עול " עושה כל אלה, עושה כל אלהיך יי' תועבת טז)"כי  כה, שלא (דברים משתמר היה רק . ֶָ

" נכתב היה ואם  לישראל. רע ידו על יגיע שלא כדי לפלשתים פלשתיםיעזור על בבואו

בראשינו  לאמר בעצה פלשתים סרני וישלחוהו למלחמה שאול לומר על טועים היינו וגו'. "

גנאי זה וגם בידיו. ועמו אכיש ומוסר שאול אל נופל היה עמם היה ואם חשדוהו, בדין כי

" ואמר המליצה ותקן  הכתוב נשמר לכן לדוד. עזרוםגדול ולא למלחמה שאול כלומר "על .

לא  מאתם , הסרנים שישלחוהו עדיין ידע ולא פלשתים , מחנה עם למלחמה כשיצא  גם 

יהיה  שלא בתחבולה ולעשות מעמדו על לעמוד אלא לפלשתים , לעזור דוד מחשבת היה

אחר  שלחוהו, טובה בעצה פלשתים  סרני  ולכן  לפלשתים . ולא  לישראל לא ולהועיל לעזר

אל  בראשיהם יפול כי  שחשדוהו זאת  היתה ה' מאת ואולם  אותם . מושיע היה שלא

היה  אם כי ואדם . אלהים  בעיני נקי דוד שיהיה כדי  שלחוהו, הזה החשד ובעבור אדוניו,

אעפ  יודע"עמהם אחד כל שאין עמו, לעיני  לחרפה לדוד זה יהיה להם  עוזר היה שלא י 

לפי ואנשיו אכיש יחשדהו שלא במלחמה בהנהגתו לדוד צער היה גם לא . או עזרום  אם 

ובניו  ושאול ה' עם [את] עיניו תראינה שלא  גם  שלשום. כתמול חיל עושה ַשאינו

ב  והוא הזאת , העצה היתה ה' ומאת פלשתים. בחרב נופלים  ולב "האהובים  רוח העיר ה

ורש וכמבואר. פנים , מכמה מאד טובה עצה שהיתה כזאת , הסכמה להסכים י"פלשתים 

""ז  פי' ח ל עזרום , לביתו "ולא לשלחו הסרנים נתיעצו עצה כי  אלא לפלשתים , שעזרו ו

אדוניו  אל יפול 'בראשינו אמרו דויד'כי אל 'נפלו דוגמת  ע', אם"" כלומר כדברינו, וזה כ.

יעשה  גם  יעזרום שלא  מלבם  חשדוהו שהפלשתים  אלא להם, עוזר היה לא  עמהם היה

הרלב  כי וראיתי  בשקר. כן  וחשדוהו בראשיהם, אדוניו אל ויפול נבלה בפירושו "עמהם ג 

שמואל ד)"(שמולספר כט, לפלשתיםא לשטן  להיות  בלבבו דוד מחשבת שהיתה כתב

ז  אברבנאל יצחק ור' ישראל. על עצתם ""ולסכל ואמר דבריו דחה נכבד ל לאיש  חלילה

אבל  מאד. מגונה ודבר קשה אליו זה היה והנה טובה. תחת  רעה אכיש את  יגמול כדוד

להועיל  ולא  לעזר כן גם ולא  לשטן  יהיה ולא שאול, במלך ידו את  ירים  שלא  דוד חשב

עלפלשתים וכמו "" הקדש , ברוח  דוד מחשבת  גלה הימים דברי ספר וכותב דבר. ויפה כ.

והבן . שבארנו,

ג' חלון

"¯Ó‡ÈÂ'נעשה מה עצה לכם 'הבו אחיתופל אל כ)"(שמו"אבשלום טז , עצה ב פירוש. .

שיסדנו הכלל וכדרך המבוקש, להשגת  יב)טובה חלון ו [(חדר נזכר ולכן זה. סתם ."עצה "על [

כדת והסכמה עצה דבר ישיגו למען  השכל, במשפט היטב הענין  שיחזקו לכם , הבו והוסיף

ברשות ואיננה בהכרח העצה כי העצה. נתינת  על לא הצווי , יפול זה על כי  לעשות , יש  מה

" וכן למעלה, שיסדנו וכמו עצה, שימצאו לצוות יתכן  ולא  עוצו האדם, עליה לכם שימו

ל)"ודּברּו יט, למעלה.(שופטים  המבואר ְֵַ
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"Â·‰הלום ועצה דבר ז)"לכם כ, במשפט (שופטים ודרשו חקרו ישראל בני פירוש . .

בנימין . ובני גבעה עם לעשות  מה כדת  והסכמה עצה גם  דבר, ותביאו המאורע . על לבבם

" הוסיף פה לכםוגם עצה.הבו למצוא  הלב ובמשפט  בשכל והדרישה החקירה על כמצוה "

" אמר ו הועצ ּוולא כמבואר. העצה על לצוות  יתכן לא  כי להשגתעצה "" טובה עצה סתם  " ֲִָ

כמבואר. המבוקש

"¯Ó‡ÈÂ'יי אחיתופל, עצת את נא  ּסּכל לא)"(שמו"דוד טו , הזאתב המליצה פירוש. . ֶַ

כעצת הזאת בפעם  עצתו ותהיה אחיתופל דעת השם שיסכל או ענינים. שני  כוללת

" כדרך יסכל נפתלים, ודעתם  אחור חכמים כה )"משיב מד, השני (ישעיה  בבית (חדר המבואר

א) חלון "יא, וכדרך שולל , יועצים יז)"מוליך יב, בסכלות(איוב ייעץ, ואם  זה. בבית המבואר

עצה  ובתתו וזקניו, אבשלום  בעיני עצתו שיסכל או פיו. על להעושים  למכשול עצתו תהיה

עצתו  וישליכו אתו, הנועצים בעיני לסכלות ּתח ׁשב תמיד כדרכו המבוקש  להשגת ֵֵָטובה

ב  והשם בה. שיכשלו ונבערה נמהרה בעצה ויבחרו סכל "הטובה, ולא עבדו, תפלת שמע ה

עצתו  ותהיה חיקו. אל רעתו השב למען העם , בעיני  הטובה עצתו סכל אבל אחיתופל, דעת 

אל  והלך מחיים מות בחר עצתו נעשתה שלא אחיתופל כשראה כי נפש , למפח  לו הטובה

ויחנק, והמורדים562ביתו אבשלום להעניש  עצתו ּסּכל שהוא דבר, יצא ה' מאת כי  הבין ִֵכי

[לא ] אם  כן היה ולא  ב 563עמו, השם  והבן ."היה דעתו, מסכל ה

ד' חלון

"‰z¯Ù‰Â אחיתופל עצת את לד)"(שמו"לי  טו, אל ב תצא שלא עצתו תפיר פירוש. . ¿≈«¿»
יתן ואולי אחיתופל? עצת  שיפר בהחלט לחושי דוד אמר איך תשאל והנה הפועל.

" בפסוק קשה זה ואין  תופר? שלא וטוב נבערה, עצה אחיתופל אחיתופל עצת את  נא "סכל

לא) ב (טו, השם  אל תפלה הוא כי עצה ", היא אם  העם  בעיני  עצתו יסכל או דעתו שיסכל ה

למדת הא עצתו. או דעתו לסכל יוכל ולא כמוהו אדם  חושי  אבל למעלה. כמבואר בשכל,

טובה  עצה תמיד הכונה הקדש  בכתבי סתם  הנזכרה עצה שכל שיסדנו הכלל נכון כי

" וכשאמר המבוקש. אחיתופל להשגת הטובה.עצת אחיתופל עצת  המאמר ענין  סתם "

השם יסכל אם  ידע  לא  דוד כי עמו, ויסכים עצתו יקיים בסכלות  ייעץ שאם  נשמע ומעצמו

ביד  עצתו סכל אבל דעתו, השם סכל לא  כי באמת שקרה וכמו לא. או אחיתופל דעת 

לפועל. יצאה שלא אותה הפיר והוא חושי .

"˙ˆÚÂבימים יעץ אשר כג )"(שמו"ההםאחיתופל טז , שהסכיםב ההסכמות כל פירוש . .

לעיל. וכמבואר לעשות , מה כדת  עצה דבר על כששאלוהו לבו במשפט  אחיתופל

כג562. יז, שמואל-ב

הענין563. הבנת למען זו , מלה הוספנו העורך. הערת
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"ÔÎ אחיתופל עצת שם)"כל אחיתופל,(שם, הסכמות כל נכונים  היו כן פירוש . ,

מבואר. זה וגם  מבוקשו השיג פיהן  על שהעושה

"‰·ÂË אחיתופל מעצת הארכי  חושי יד)"(שמו"עצת יז , חושיב שהסכים  מה פירוש. ,

אחיתופל. עליו שהסכים  ממה המבוקש  להשגת יותר טובה לעשות  לבו במשפט  הארכי

"'ÈÈÂ הטובה אחיתופל עצת את להפר יד)"(שמו"ציוה יז, היתה ב לא  האמת לפי פירוש. .

עצת אבל והעם. אבשלום  שאמר כמו אחיתופל, מעצת המבוקש  להשגת טובה חושי עצת

יצא  ה' מאת אך משאלותם. משיגים היו כעצתו עושים  היו ואם  טובה, היתה אחיתופל

ע והעם  אבשלום  בעיני עצתו ּסּכל כי תופר, רק לפועל, אחיתופל עצת  תצא  שלא י"דבר ִֵ

" תחלה שנאמר ולפי הארכי . חושי אחיתופל דברי  מעצת  חושי  עצת לומר "טובה הוצרך ,

הטובה " אחיתופל עצת סתם ,"את  נזכר ולא על 564, וסומך רעה עצה שהיתה נטעה שלא

רעה  היתה חושי ועצת  טובה עצתו היתה כי שקר, תחלה הנאמר כי הודיע  אלא המבואר,

המבוקש . להשגת

"ÏÙÂ˙ÈÁ‡Â עצתו נעשתה לא כי כג )"(שמו"ראה יז, מחייםב מות בחר לא  פירוש. .

אל  חרפתם  ותשוב מעט  עוד כי מדבריו, יותר חושי  דברי  שקבלו והחרפה הקלון בעבור

מאת כי ראה הנבון האיש זה אבל נבערה. חושי  עצת  שהיתה יעיד דבר אחרית  כי  חיקם,

" ומלת  דוד. בעבדו המורדים  ראש  על הרעה להשיב זאת היתה "ראה ה' כמו בלק " "וירא 

ב) כב, יצאה (במדבר שלא  עצתו, נעשתה לא  כי  לבו בעיני הביט כלומר למעלה, המבואר

רמזו  וכן  ויחנק. לביתו צוה ולכן דוד, שונאי איד יום קרוב כי  וידע  לפועל. הסכמתו

פ קדמונינו סנהדרין ה "(ירושלמי ע"י נב דף "ב)"ב שצוה דברים  ג' בתוך תמרדו שאמר אל

בקב  דאשכחן דוד, בית  בפרהסיא "במלכות אפילו אפין להון  נסיב ""ה ומלת  סתםעצתו . "

טובה. שהיא הבין  כי הטובה, עצתו

ה ' חלון 

"‡Ïהזאת בפעם אחיתופל יעץ אשר העצה ז)"(שמו"טובה יז , שהסכיםב מה פירוש. .

עתה. מבקש שאתה המבוקש להשגת טובה אינה לעשות, לבו במשפט אחיתופל

"ÔÓ˘נפש מעצת רעהו ומתק לב, י ׂשּמח  ט)"וקטרת  כז , האדם(משלי לב פירוש . . ְַַ

טוב  שמן אבל לו; משמחים  שאינן  ענינים  חושבים  ומחשבותיו השמחה, נעדר כשהוא

ושמחה. גיל מחשבת  בו ויעירו ישמחוהו בשמים, ראשי מכל הקטרת  עשן וכן  ערב, שריחו

זה  כל ועם ומחשבותיו. הלב טבע  עם  הקשר להם  ואין  מחוץ הם  והקטרת השמן והנה

נמשל  [שעשה] כמו יגונו, וישכח שמחה בו ויתנו הלב מחשבת  על יתגברו  לאף ריחם  בהגיע

" ומלת הרע. מתק "מתק אליו כמו צופים" ונופת מדבש יא)"המתוקים יט, "(תהלים  וכן צוף , ֵַ

סתם564. "עצה" מלת
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לעצם ומרפא לנפש  מתוק נועם, אמרי כד)"דבש  טז , טוב (משלי ושכל נועם אמרי והן  .

" ומלת  רעהו. ו עצה שידבר הלב. משפט  אחר ההחלטית ההסכמה על נפש"" כלומר עצת "

השגת מדרכי  נמשכות  הצפונות  שהנטיות אמרנו כבר כי הנפש , בטבע  המוסכמת  עצה

אעפ  כלומר עליה, ותסכים לנפש  זה משום  תערב והיא  ההיא. מנפשו "הנפש נועץ שהאדם  י 

מטבע היא כי  לו ערבה הזאת  ההסכמה והנה וכך. כך לעשות  מוחלטת הסכמה לו ֲִֵֶַָותהיה

עצתו  וישליך לבו יהפכו טוב, ושכל חן נועם אמרי  המדבר רעהו שמתק להיות יוכל נפשו,

אעפ  עליה. שהשמן"שהסכים כמו נפשו, בטבע עליהם חשב ולא  לו חוצה דברים  שהן  י

במשפט  שהסכים  משל, דרך על לשמחה. מתוגה אדם לבב יהפכו לו חוצה שהן והקטרת 

בו  יעשה שאל ממנו ובקש אליו רעהו ובא  רבות , פעמים כן עשה גם מפלוני, להנקם  ַלבו

כמאז, עתה בעיניו ישרה נפשו שעצת  שומעות . לאזן  וערבים  מתוקים דברים  אליו ודבר

כמשפט  שלא העושים  הרעה העצה לבעלי מוסר וזה עצתו. להשליך רעהו מתק ויביאהו

וה  החן  לבעלי [דומה] לבו התורה. שבטבע  האדם  כמו נפש, עצת  בדבריהם  המסירים שכל

הכריח  לא הרע  כי  הפלא, ומה לבו. לשמח  וקטרת שמן  יריח ויגון , עצב מחשבת ֵַלחשוב

שתוכל  טובה אחרת  עצה לו נתן  ולא  אחיתופל, עצת  על חושי שעשה כמו רעה, שעצתו

" עבורה שיקרא עצתו על שנסמך נפשלומר ""עצת אומר הכתוב אין כי רעהו . עצת  ומתק

נפש ""מעצת  מתק בעבור לנפשו הטובה עצתו עוזב אבל ורלב דברי, רעהו. """ פירש הסכה ג 

סוד  מתק כן  החוץ. מן באים  דברים והן  הנפש, ישמח הריח טוב הקטור והרבות בשמן

אחר  עזר בלי בנפשו האדם שיקח  מהעצה טוב העצה, ללקיחת רעהו עם  עהאדם  ואיני"" כ.

משל? זה על להמשיל צריך היה למה כי565מבין  וטוב החכם , מן תלקח  העצה כי  וידוע

" עליו אמר הסכמתו על והנשען חכמה, נועצים [עם ] אמרנו וכבר רבים. בזדוןיסכימו רק

מ ּצה  למעלה566"יתן טו)ומבואר חלון ה "(חדר אמר גם  תקום. יועצים זה וברוב וגם " ַָ

ו)בארנוהו חלון ג  .(חדר

ו ' חלון 

"Ô˙È ימלא עצתך וכל כלבבך ה )"לך כ, ב (תהלים  השם פירוש . אשר ". הדברים לך יתן ה

" ומלת בלבבך, חפץ כמ לב אתה והדעת והבינה החכמה על אשר "" כל והנה למעלה. ש 

ליראיו  אלהים מ ּתת שהן  דברים וכיוצא , ימים וארך וחיים ומדע חכמה לבבך ַַתשאל

" שכתוב כמו לך. יתן שמו, ותבונה ולחושבי דעת מפיו חכמה יתן יי ' ו)"כי  ב, וכדרך (משלי .

ועד " עולם  ימים  ארך לו נתת ממך, שאל ה )"חיים  כא, מעשה (תהלים דרך לאדם  אין  כי ,

כי יעשה, איך נבוך הוא  אבל האדם  שיעשה אחרים דברים ויש  הלב. שאלת רק אלה בכל

מבוקשו. ידו על להשיג  דרך על והסכמה לעצה וצריך רבים. דרכים  ימצא דבר בכל

השם בגזרת  עצתו תופר אבל המבוקש , להשגת  טובה החלטית בחכמה יסכים  ולפעמים 

רלב"ג565. על לא המקרא, על  היא זו שאלה

הרשעים566. מן  עצה הלוקח על  מדובר  וכנראה זה, פסוק  כאן הביא רבינו  מדוע  צ"ע 
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""ב  כדרך ותופר ה, עצה י)"עוצו ח, וכדרך (ישעיה מעשה, לידי  תבא לא  ואז למעלה, כמבואר

" הקדש ברוח  והבטיח  למעלה. המבואר אחיתופל ימלא עצת עצתך שאתה וכל מה כל "

ב  השם  ימלא וכיוצא , במלחמות  כמו מבוקשך ולהשיג  לעשות  לך "מסכים ויתן  עצתך, ה

" ונזכר כעצתך. לעשות  שתוכל טובה עצתך עוז עצה עניני  סתם שבהזכרו הכלל כדרך סתם  "

" עוד ואמר מבוקשך. ותשיג תמלא והיא  המבוקש משאלותיך להשגת  כל יי ' כלומר "ימלא ,

נפשך  משאלות השם ימלא  מבוקשך, להשיג דרך ולא  עצה לך שאין  מעשיים  בדברים  גם 

ולכן הנפלאות. מצד וזה להשיגו, דבר בכחך עשית ולא עליהן נועצת  לא  דברים  ותשיג

" אחריו וגו'הזכיר ברכב אלה ימינו. ישע בגבורות  וגו' משיחו יי' הושיע כי  ידעתי  עתה

נזכיר  אלהינו יי ' בשם  ז-ח)"ואנחנו כ, אעפ (תהלים כלומר ולא ". עצה חסרנו הטבע  שבדרך י

יושיענו. והוא  שמו ונזכיר ה' מאת  הישועה נשאל הנה וסוס , רכב רב עם נגד נעשה מה נדע 

" אמר ונפלו וכן  כרעו "המה וחתם וגו' קראנו " ביום  יעננו המלך הושיעה ביד "יי ' כלומר ,

ובגבורתו. אדם בעצת  לא נושע , השם 

"ÈÏעצתי למו וידמו ויחלו כא)"שמעו כט, לשמוע(איוב באים היו הדברים בכל פירוש . .

השכל  בפלס  ושוקל דבר, בדבר שיש הרבים בדרכים וחוקר דורש  וכשהייתי בהם. אבין  מה

לבי . משפטי  עליהם  ערבו כי  הנעימים, אמרי לשמוע  מיחלים היו בו, להסכים  ראוי ֲַָמה

דומים היו אבל לבחור, ראוי  במה לבו הסכמת  מגיד מהם איש אין דברי  שמעו 567וכאשר ַ

" ואמר אסכים. במה לשמוע  שותקים היו י ׁשנּולעצתם, לא  דברי  כב)"אחרי כלומר (כט, , ְַ

ו  כעצתי . ועושים עליה נשענים היו עצתי להם  י ׁשנּו"כשהגדתי  שגזרתילא  ממה ויחליפו " ְַ

לכולם הייתי כי עליו, שיעצתי דבר על עצה לשאול שניה פעם ישנו לא  או עליו. והסכמתי 

למעלה. ומבואר אחיתופל על שכתוב כדרך טוב, יועץ

ז' חלון

"˙¯Ó‡ למלחמה וגבורה עצה שפתים , דבר כ)"(מל "אך יח, רשב פירש  ז ". ""י מה ל

היה שפתים דבר אך אשור, למלך אעבוד לא  הנה עד ממקומו שאמרת יצא שלא זמן  כל ֵָ

צריך  אתה וגבורה עצה ובא, שיצא  עכשיו אבל וגבורה. לעצה הוצרכת לא עליך לבוא 

בטחת מי  על אמור עתה הזאת . עלמלחמה וראב "" ז "כ. פירש"ע כי"568ל לאנשיך אמרת 

לבד  בדבור הוא גבורתך כי והטעם  שפתים . דבר וזהו וגבורה, עצה לך רד "יש  פירש  כך ק ".

ז 569ל "ז  אביו ובשם  ""בשמו. פירש זה.ל אין  בתפלה. כלומר שפתים, בדבר להנצל חשבת

למלחמה  האדם צריך וגבורה עצה אם ור "כי ז ". אברבנאל ""י  פירש שהונאתל חשבת  האם 

למלחמה? וגבורה עצה לך יהיה מעלי' שוב 'חטאתי , לאמר אלי ששלחת  [עכ דברים  ל].""

דבר  אם  כי  למלחמה, מועיל דבר אין תמיד אמרת כי ידעתי  האחד, פירושים. שני לי וגם 

דממה 567. לשון

ה 568. לו , בשעיה המקבילה, פרשה על עזרא אבן  ר"א דברי

כ 569. יח, מלכים-ב על
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הקרב  בעניני חכמתם כפי  והשרים  הצבא אנשי שידבר כלומר וגבורה, עצה שפתים 

להמציא  יעשו איך השכל משפט אחר הסכמה שיקחו וכן  וכיוצא . הכלים ותקון  והמחנות 

ודברי וגבורתך עצתך איה נא הגד ועתה העצה. למלאות  גבורה וכן ותחבולות. המצאות 

" אמר שכן המלחמה, כלי ותקון  סוסים לכם אין כי  ואתנה שפתותיך? וגו' נא  התערב ועתה

עליהם רוכבים לך לתת תוכל אם  סוסים  אלפים  כג )"(מל "לך יח, סוסים .ב לך אין  כלומר ,

שאמר  כמו רעה עצתך וכן  לרכוב. מלומדים  אנשים בכם אין סוסים, אלפים לך אתן  ואם 

מצרים" על הזה הרצוץ הקנה משענת  על לך בטחת הנה כא)"עתה עם(יח, גבורתך גם  .

" השני , והפירוש אשור. מלך נגד היא כאין  מצרים עוזרך שפתיםגבורת על דבר מליצה "

צריך  למלחמה כי  אומרים אדם בני וכל שפה, מכל להזכר ומורגל בפי -כל המוסכם דבר

גם לעשות . מה השכל במשפט  החלטיות הסכמות  וגבורה, הנלחמים570עצה גבורת

" אמרת  זה ועל העצה. שפתיםלמלאות דבר בפי-כל אך משל שהוא אומר אתה גם  כלומר "

" וכמבואר בטחת ? מי על נא  הגד ועתה למלחמה. וגבורה עצה סתםעצה שצריך הנזכר "

המבוקש . הנצחון ידה על להשיג טובה עצה הכונה

"È˙¯Ó‡ למלחמה וגבורה עצה שפתים  דבר ה )"אך לו , בספר (ישעיה נזכר זה פירוש . .

" ונכתב עצמו. הענין  באותו מלת571."אמרתיישעיה יתכן  שפרשנו הפירושים  ולשני 

סנחריב "אמרתי" וכן למלחמה. צריך וגבורה ועצה שפתים  דבר כי  יאמין סנחריב גם כי ,

המפרשים ולדברי למלחמה. צריכין  וגבורה עצה לומר אדם בני  לכל אחת שפה כי  יודע 

בדוחק."ז  ליישב יש  ל

ח' חלון

"ÈÂ‰ומי רואנו מי  ויאמרו מעשיהם  במחשך והיה עצה, לסתיר מיי' ֵהמעמיקים

טו)"יודענו? כט, דרך (ישעיה  על וזה מה' מחשבתם  לפי  המעמיקים  הרשעים על הוי פירוש. .

וכן רואה. אין  עמוק במקום  מעמיק הוא זולתו, מאדם דבר להסתיר הרוצה כאדם משל

להסתירה  רעה, לעשות  והסכימו שנועצו עצה להסתיר השם , מן להעמיק יאמינו הם

" כדרך רואה, אין הנפש  אישבעומקי  בלב עצה עמוקים  ה )"מים  כ, בעז (משלי ה."ויתבאר

ב  השם ידענה לא  הלב במעמקי עצה יסתירו שאם  חושבים  בענין"והם  נוהגים הם והנה ה. ֵֶָָ

ויפירנה  לו יודע שלא עצתו מסתיר דבר, עליו שבהסכימו לאדם האדם מנהג  כמו ִַָזה

למעלה שבארנו כמו ב)בתחבולותיו, חלון ה  הסכמתם(חדר פי על המעשה כשעושים  וכן .

" אמר זה ועל מעשיהם . תופר לא  לבעבור רואה אין במחשך יעשוה במחשך ועצתם והיה

במחשך."מעשיהם יעשום  שהסתירו העצה פי על שעושים הרעים  המעשים  כלומר .

יודענו?" ומי רואנו מי ""ויאמרו שאמר כמו מזה, גדול הדעת הׁשחת  ואין  כחמר . אם  הפככם ְֵֵֶ

הבין לא ליוצרו אמר ויצר עשני, לא לעושהו מעשה יאמר כי יחשב? כט,"היוצר (ישעיה ְֵֶ

צריכים570. גם

"אמרת"571. כתוב מלכים-ב בספר כי 
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בעז טז) ""שיתבאר ונכתב זה. בבית טובה עצה ה עצה על להורות  סתם להשגת572"

" מעשיהםהמבוקש. במחשך מענינו והיה ולמד כעצתם . הרׁשע  לעשות  להם  רב ידם כי "ֶַָ

" האומרים רשעים מעצת מדבר כי  ה', בעיני  ישרה עצה אלהישאיננה יבין  ולא  יה יראה לא 

ז)"יעקב  צד, .(תהלים 

"ÈÂ‰ לעשו יי ', נאם סוררים  מניבנים  ולא עצה א)"ת  ל, בנים(ישעיה על אוי  פירוש . .

ב  למקום בנים  נקראו ישראל כי באביהם, ""הסוררים שנאמר אלהיכםה ליי' אתם  "בנים 

א) יד, "(דברים  ונאמר אבינו . אתה טז)"כי סג, ב (ישעיה שהוא  כשהם", בנו, את כאב גדלם ְִָה

הכהן להם  יגיד האורים  ובמשפט  ותומים , האורים  להם נתן  כי  אותם, יועץ לעצה צריכין 

בנים היו ואם ישרות. מועצות  כולם  שהן  והמצוֹות  התורה מלבד למעלה. כמבואר ה', עצת

לדעת מבקשים וכשהם  ה'. בעצת  רק מאומה עושים  היו לא  אלהים לקול שומעים

ב  הוא שנאמר "העתידות  כמו רוחו עליהם  ושפך לנביאים  מבניהם  הקים כי  מודיעם, ה

" אחיהםבתורה מקרב להם  אקים  יח)"נביא יח, מבקשים(דברים  היו טובים  בנים  היו ואם .

מעשיהם עושים  הם כי  בשתיהן , [חוטאים] והם  הרוח . איש הנביא מן  העתידיות  דעת 

ב  השם  מן עצה שואלים ואינם  נפשם, ""בעצת אמר זה ועל מניה. ולא  עצה ,"לעשות 

ותרפים פסל דורשים הם וכן  עצה. ממני  שואלים  ואינם  לבם, בהסכמת  שעושים  כלומר

אלהים , ברוח  המדברים הנביאים מן דורשים  ואינן לא, אם  היצליחו מהם  לבקש  ומסכה

" אמר זה רוחיועל ולא מסכה א)"ולנסוך ל, לעשות(ישעיה וזהב כסף נוסכים  הם כלומר ,

ואינם עליהם, לבא  העתיד ומה וקורותיהם  דרכם  מהם  לבקש ותרפים  פסל מסכה

מיכה פסל ופרשת הנביאים. עבדי על נתתי  אשר רוחי  ה )מבקשים יח, גדול (שופטים  ֵעד

" ומלת  האמת. ותמצא  וחקור ראה הזה. הפירוש  דברי ההתכה ולנסוך על על הוא "

" קרוי נגר דבר ששופכים  התכה כל וכן מסכה. לעשות בנסך הצורפים  "נסך שמתיכים

" כמו עליו במקרא, תסכו לא ט)"ונסך ל, המזבח,(שמות על הכלי מן  הנסך היין  על והוא ,

בלבם שמסכימים  עושים, [רעות] שתים  והנה הדפוס. אל הכור מן נתכים המחצבים  וכן

ולכן דרכיהם . היצליחו לדעת  התרפים  אל דורשים  גם יעשו, מה ה' פי שואלים  ואינם 

" חטאתאמר על חטאת  ספות  א)"למען  ל, נועצו (ישעיה כי  המלחמה, בדרכי  העצה והיתה .

" אמר כי בענין מפורש  וזה עשו. וכן שיעזרום מצרים  מלך עם ברית  ההולכיםלעשות

מצרים בצל ולחסות פרעה במעוז לעוז שאלו. לא  ופי  מצרים, ב)"לרדת  העצה (ל, וזהו .

ואעפ  מבוקשם . ידה על השיגו ולא רעה עצתם והיתה ה'. פי  את שאלו ולא  י"שהזכיר

" שלא עצה שנזכר בפירוש  הזכיר כי ונסתרה, נבערה שהיתה להודיע  צורך אין  סתם, "

" אמר עצתו להם לכלמה תועיל מצרים  בצל והחסות לבשת , פרעה מעוז לכם  (ל,"והיה ֹ

"ג ) עוד ואמר וגם. לבושת כי  להועיל ולא לעזר לא  למו, יועילו לא  עם על הובאיש כל

ה )"לחרפה  אל (ל, שבא  אשור מלך מפני ההיא בעת מצרים  היורדים על תגר קרא  ואולי .

מועילה 572.
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במעוז  לעוז הסכימו כי מצרים. בארץ לגור והלכו ומולדתם  ארצם רבים  ועזבו יהודה, ארץ

אשור. מלך נגד שתעמוד בעיניהם החזקה מצרים  בצל ולחסות  בטח, שם  ולשבת  פרעה

" שנאמר התורה לפי גדול מרי  עולםוזה עד עוד לראותם תוסיפו יג )"לא יד, וכמו (שמות  ,

ז  קדמונינו פ ל"שאמרו סוכה  ה "(ירושלמי לשוב "ד)"ה שלא ישראל הוזהרו מקומות  בשלשה

מצרים ועל "לארץ למצרים . לשוב ית' עצתו נגד עצה הסכימו והם  ה'. עצת היא וזאת .

" אמר מניזה ולא עצה ""לעשות וקראם  סוררים. שכתוב בנים  מה על שעוברים בעבור "

מעוז  להם שיהיה והודיעם בתורה. שכתוב מה על ועוברים  במסכה שואלים וכן בתורה,

יראים היו אשר החרב והשיגתם במצרים  נלחם  אשור מלך כי ולבושת, לחרפה מצרים 

ז  המקרא  מפרשי כן  פירשו לא  חדש  ענין  וזה כונתי"ממנו. אין  אבל להאריך, לי  ויש ל.

המדברת הסמוכה בפרשה עוד שנזכר מה על לך ארמוז רק המליצות. לפרש  רק [כאן]

" זה יי'מענין תורת ׁשמֹוע אבּו לא בנים  ּכחׁשים, בנים  הוא , מרי עם ט)"כי  ל, .(ישעיה ְְִִֶַָָ

התורה  מצות על לעבור במצרים לשבת שנועצו עצתם  נגד מתוכנת  הזאת והמליצה

" וזהו שם. לשכון נכוחותשאסרה לנו תחזו לא ולחוזים  תראו, לא  לרואים  אמרו "אשר

י) "(ל, נגד מתוכנת  הזאת  והמליצה רוחי. ולא  מסכה א)"ולנסוך "(ל, עוד ואמר ְִֵֵֶוטּמאתם.

מסכ  אפודת  ואת  כספך, פסילי צּפּוי  זהבך את  כב)"ת  "(ל, על ּתֹורה הזאת והמליצה ולנסוך , ִֶ

והבן .מסכה  הענין , בראש האמור "

ט' חלון

"ÔÈ‡‰מבנים עצה אבדה בתימן? חכמה ז)"עוד מט, הנביא (ירמיה כשראה פירוש. .

" בשאלת  דבריו החל העצומה, אדום  מפלת  חכמה בנבואה עוד חכמתהאין  על והיא  "

" ומלת  הראשון. בבית חמורות  בראיות  זה בארנו וכבר הקרב. כלי  וחבור "מבניםהמלחמה

" מלת  והטף. הנשים ועמהן [המדינה] יושבי עשו בני  שהיה אבדה הם  דבר שמאבד מי  על "

מה  [המדינה] ליושבי עצות  נותנין והחכמים  למלחמה. ההולכים הם הגבורים  כי וכענין  לו.

את וימלטו שינוסו או המבצרים, אל שיאספו משל דרך על אנשיהם. יצליחו לא  אם  יעשו

חכמה  עוד האין  שאל והקטנים, הגדולים  כל אדום תאבד כי שראה ולפי  בזה. וכיוצא  נפשם

והבנים עצה, ונתנו חכמה יש או המדינה. ויושבי לבנים חכמתם  כדרכי עצה לתת בתימן 

" ואמר כולם. נפלו כן ובגלל חכמיהם  להם שנתנו הטובה העצה חכמתםאבדו ,"נסרחה

ה'. אף [בגזירת] ונשחתה נסרחה חכמיו חכמת כי  טובה, עצה נתנו לא  כי  האמת  כלומר

" דדןואמר יושבי  לשבת  העמיקו הפנו ח)"נוסו "(מט, הםנוסו ומלת  אבל ציווי  אלא  אינו "

רד  שאמר כמו אויב יד תשיגם שלא  שבתם מקום  והחזיקו לברוח, והעמיקו ז "הפנו ל "ק

" לפרש נוכל "הפנו שלא  כמו פועלו.נוסו " שם נזכר שלא מבנין ציווי  יבא לא כי  ציווי  "

" רשהעמיקו ומלת שחשב כמו צווי , איננה היא גם הה "" כי  ציווי"י, היה ואילו בסגול א 

בפתח. מן573היה כי חכמתם. נסרחה איך דבריו מפרש הנביא  הפירוש. כך דעתי  ולפי

ּו"573. "העמיק  כתוב ולא ּו" "העמיק ְֲִִֶַכתוב
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בחרב  יפלו שלא הערים  יושבי  שינוסו במלחמה, נוצחו שהם השמועה שבבוא  הראוי 

ה' מאת  אך אדום . מערי והיא  דדן , יושבי  לשבת  העמיקו כי  להיפך עשו והם שונאיהם.

" הטעם  אמר זה ועל חכמתם, נסרחה כי זאת פקדתיו היתה עת עליו הבאתי  עשו איד "כי

ח) "(מט, הׁשלּוםכלומר ימי באו הפקודה, ימי  ז)"באו ט, ולפי(הושע  במדה. מדה לו לשלם , ִַ

עליו  אמר ולכן דעתו, ותסכל חכמתו שתסרח  עליו גזרתי ותבונתו חכמתו על שבטח 

" ׁשּוּדד כמתמיה וגו' עשו את חשפתי  אני כי וגו' עוללות  ישאירו לא לך באו בוצרים  ַאם 

ואיננו  ושכניו ואחיו י)"זרעו מט, לא (ירמיה גם במלחמה מפלתם  שמלבד שאמרנו וכמו . ְֶָ

" ומלת  בערים . היושבים  מבניהם  שריד להם טובה עצה נשאר עצה הכונה סתם  הנזכר "

נפשם . את  למלט 

Â"ÌÈ�·"(ז ז (מט, המתרגם אמר וכן  שפרשנו וכמו רד "כמשמעו כדברי לא וזה ז "ל. ל "ק

" כמו תבונה מענין  הקל מן  בינוני  שהוא  לרעישכתב ב)"ּבנ ּתה קלט, דבריו (תהלים  ואין , ְְִֵַָ

" ופסוק לעולם. בקל ותבונה בינה לשון  יבנה לא  כי לרעינכונים , חבר בנתה לו אין  "

ב  השם אצל בקל יתכן  לבדו זה ובמקום השם אל סמוך והוא  לא "במקרא . האדם  ואצל ה.

והם זה. ענין  יתבאר טרם  להודיעך צריך אני  ועמוקים  גדולים  וכללים  פנים. בשום  יתכן

הג '. בבית  בבית574כתובים והנה דברי . כנים  כי  תדע  אז חדריו, אל ותבוא  כמעט חבי 

כי הנכון , ותראה דבר אל דבר קרב ואתה הזאת, הנבואה דברי מקצת  בארנו ֵָהראשון

השמעתיך. חדשות 

"ÈÎ עצה בבל מלך נבוכדראצר עליכם  לא)"יעץ מט, כי(ירמיה למעלה בארנוהו כבר .

" מלת ויצליח,575,"עצה הוסיף יעשה כי המבוקש , להשגת טובה הסכמה שהסכים להורות 

שם . כמבואר המלחמה בדרכי  השכל משפט אחר עצה זה וגם

י ' חלון 

"·ÂÊÚÈÂ יעצוהו אשר הזקנים עצת ח)"(מל "את  י, הימים-ב דברי וכן ג; ח, פסוקים יב, .א

טובה  העצה היתה כי  סתם , ונזכר הזקנים, כהסכמת לעשות  חפץ ולא  עזב רחבעם  פירוש .

למעלה בארנום וכבר המבוקש. ה )להשגת  חלון ד .(חדר

˘ÈÂהשמי כי זה, בפסוק "שינוי  ספר כותב הימיםט  יג )"דברי  "(ב, המלים אשר את

"576."יעצוהו  אמר בגאותו רחבעם  כי  למעלה. שכתבנו מה על נשען אתםוהטעם איך

דברו "נועצים ? רק בהחלט עצה לו נתנו לא בחכמתם  הם גם עצה. מהם בקש לא  כאילו ,

" השיבו כי  דברים. היוםכמספרי  "אם  בהחלט  גזרו ולא  וגו'. תאמר " "כה או תעשה " ,"כה

כ 574. "גןכך  של  וח"ב ח"א שנסתעפו ראה בטרם  היה זה ונ "ל  מכתביו. זה חלק כתיבת בעת כאן  רבינו תב
המיועד  השלישי " "הבית אל כאן  דבריו  אז וצירף  נעול ".

"יעץ"575. הפסוק בתחילת הוזכר כבר שהרי 

יעצוהו"576. "אשר  המלים  אין  וכאן  הזקנים " עצת את רחבעם  המלך  ח)"ויעזוב בפסוק כמו (שלא
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כיונו  הזקנים גם  עצה. מהם ובקש  נבוך רחבעם היה האמת  לפי ואולם הילדים. שגזרו כמו

" לשון שכל אמרנו וכבר כן. ויעשה דבריהם על המלך שיסמוך לבם בבניןעצה במחשבת  "

" ספר כותב ולכן עליו. שיסמוך לשני עצה הגדת ענינו הימיםהקל תחלה דברי כתב "577

יעצוהו " "אשר כתב כן ואחר כן. שיעשה עצה לו והגידו עצה מהם שבקש האמת  לפי  עצת"

"הזקנים הזכיר ולא יעצוהו " דברו "אשר לא בחכמתם והם עצה. בקש שלא המדומה כפי ,

עכב  זאת  ובכל מוסר 578כיועצים. בדרך לו שהגידו הטובה הזקנים עצת  בסכלותו רחבעם 

למעלה. כמבואר ובעזות  בגאוה שענו הרעה הילידים  כעצת ודבר ובחכמה.

"¯·„ÈÂהילדים כעצת  יד)"(מל "אליהם  י, הימים-ב דברי יד; יב, שהסכימו א מה פירוש. .

כי המבוקש, להשגת רעה עצתם  שהיתה להזכיר הוצרך ולא  ושידבר. שיעשה הילדים

ירבעם . מלך כן  על כי  מעצתם , שהסתעפה הגדולה הרעה בענין 579מפורש 

י"א  חלון

"˘Â·ÈÂ מעצתו ו)"ישראל י, ישראל,(הושע  שעבדּום הזהב עגלי על מנבא הנביא  פירוש. .ְָ

בעצה, נעשו העגלים  אלו כי וידוע בענין . שם כמפורש  אשור, מלך ביד ויפלו לאבדון שילכו

" שנאמר זהב כמו עגלי  שני ויעש המלך כח)"(מל "ויועץ יב, שא ועתה למעלה. גלה "ובארנוהו

ה )"ממנו  אחריו (י, והם  ירבעם , עליה שהסכים זאת  מעצתו ישראל יבוש קלונם  ותראה

רש פירשו  לזה וקרוב ורד "לעבדם. ז "י ל."ק

"‰˙‡Âלמות עלי עצתם כל את ידעת יג )"יי' יח, עלי(ירמיה חושבים כשהם פירוש. .

" הענין בראש  שאמר כמו רעות, ונכהו מחשבות  לכו וגו' מחשבות  ירמיהו על ונחשבה לכו

יח)"בלשון יח, בעז (ירמיה זה בבית שיתבאר ב "כמו השם  אמר וכבר ""ה. לירמיה ונלחמו ה

להצילך  יי ' נאום  אני אתך כי לך יוכלו ולא יט)"אליך א, מחשבתם(ירמיה יצאה לא  והנה  .

לידי בא הדבר היה ואם בהחלט? הרעה על הסכימו לא  כי נחשוב ואולי  הפועל. אל הרעה

ירמיה  אמר כן  על למעלה. שבארנו וכדרך הרעה ממחשבתם מתנחמים היו גמור מעשה

מידם" מונע אתה כי  ולולי  להמיתני , בהחלט  מסכימים  הם כי ידעת לבבות הבוחן  יי ' אתה

מומת הייתי  כבר ""המעשה בתאר הסכמתם  יתואר זה בעבור והנה הכלל "עצה . וכדרך ,

משתנית מחשבה ושאיננה למות עלי עצתם  שכל ידעת ה' אתה אמר זה ועל שאמרנו.

שאמר  וכמו בפועל. עשו כאילו רעתם  להם תשלם  ולכן גמורה. עצה אלא  המעשה בעת 

עונם" על תכפר כג )"אל והבן .(יח, ,

"ÌÈ¯ÎÂÒÂעצתם להפר יועצים  ה )"עליהם  ד, מלך (עזרא יועצי  עליהם ששכרו פירוש . .

והיתה  לה'. ההיכל לבנות שהסכימו יהודה עצת  להפר שיצוה למלכם עצה שיתנו פרס 

ח 577. פסוק 

לקיים578. סרב

ברחבעם579. מרד כי 



י "ב  חלון - הששי  743החדר

השכל, במשפט עצתם  והיתה במלאכתם . עוסקים  והיו לבנות החלו כי בהחלט , הסכמתם 

" בכתוב שנזכר כמו מלחמות, יגורו היום  שכל ושכניהם  הארץ מעמי  יראים  היו כיכי 

הארצות מעמי עליהם  ג )"באימה ג , ב (עזרא השם  חפץ כי  יודעים  שהיו בעבור אבל ה ".

צרת לסבול בלבם  הסכימו בכתוב, כמפורש זה על האחרונים  הנביאים  ונבאו הבית  שיבנו

ב  השם  רצון ולעשות  והבן ."האויבים השכל, במשפט זה וכל להושיע , רב הוא  כי ה,

"¯ÙÈÂעצתם את  ט)"האלהים ד, ב (נחמיה  השם  פירוש. האלו ". הגוים עצת הפיר ה

עלי [השומר] ולולי  שם. שספר כמו למלחמה, עלינו לבוא  החלטית הסכמה נו שהסכימו

בהחלט  שהסכימו ולפי להשמידם. אתם נלחמים הם  היו לפועל, תצא  שלא עצתם  הפיר

" לשון מתוארת  לכן כהסכמתם ברוח "עצה לעשות  זה ונכתב למעלה. שיסדנו הכלל וכדרך .

[פיוס, בעבור עלינו מבוא  מונעים  שהיו לא עצתם. הפיר האלהים כי להודיע  הקודש

" מלשון  השם הוכיח  ולכן עולם . שהיא עצה כמנהג ] המלחמות  בדרכי  עצה היא  פה הכתוב "

רבות . פעמים  שבארנו כמו השכל, משפט  אחר

י "ב  חלון 

"È‡È·‰ פלילה עשו ג )"עצה טז, כי(ישעיה מואב מפלת  בנבואת זה מקרא  פירוש. .

ישראל  עם להטיב ראוי כי  והודיעם  מעשיהם רוע על הנביא  והוכיחם אשור. מלך יחריבֹו

אשור, מלך מחמת  ארצם דרך והם580הבורחים אויב. מפני  ולמסתור למחסה להם ושיהיו

זה  ועל בידו. הם  גם ויפלו גזירה עליהם נגזרה כן  ועל אשור, ביד הסגירום  אך כן  עשו לא 

" עצה אמר הכללהביאי וכדרך א)" אבל (חדר ההחלטית , ההסכמה על לצוֹות דרך שאין 

העצה  האדם  ימצא  החקירה ואחרי  הדבר, על השכל במשפט והדרישה החקירה על הציווי

" וכדרך ודּברּובלבו. עוצו עליה לכם ל)"שימו יט, למעלה(שופטים  א)ומבואר "(חדר וכן  הבו . ְֵַ

הלום ועצה דבר ז)"לכם כ, זה(שופטים  ד)וגם  "(חדר אמר פה וכן עצה בארנוהו. ."הביאי 

" שיסדנועצה ומלת הכלל וכדרך סתם , נזכרת  כי טובה, עצה ענינה ח)" הזאת(חלון והעצה .

בארצם , ולהסתירם הבורחים  ישראל עם  להטיב שיסכימו והוא  הטובים, המנהגים בדרכי

" דבריו לבאר שאמר תגליוכמו אל נודד נדחים  סתרי צהרים, בתוך צלך כּליל (ישעיה "שיתי ְִִַַַ

ג ) ואפלה טז, חשך לילה כמו [שיהי] צהריים  בעת  לישראל ומחסך צלך לשית לך היה כלומר .

" אמר וכן הבורחים . בה תגלילהסתר ואל ונודד נדחים שעשו "סתרי  שמענו הענין ּומ ּכפל . ְִִֵֶַ

להסתר. מקום להם  הראה ולא  מישראל, הנדחים  בארצו הסתיר שלא  האחד, רעות . שתי

סודם ומגלים בהם תופשים הם היו והלאה, משם  לברוח  ארצם דרך [שהעוברים] והשני,

" טובה ועצה [התוכחה] צד על עוד ואמר בידם. להסגירם  אשור מואב,למלך נדחי בך ִַָיגורו

שודד  מפני למו סתר ד)"הוי טז , "(ישעיה  ומלת "פלילה . כמו הלב, משפט על הונחה ונתן" ִֶ

כב)"בפלילים כא, שאמר (שמות אחר ולכן השכל. משפט אחר עצה [מתן] הכלל כדרך וזה ,

מואב 580. את התקיף  אשור  שמלך לפני  היה וזה
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עצה " ""הביאי  אחריו אמר עצה, דבר שכלם במשפט וידרשו שיחקרו שענינו פלילה , ,"עשו

ב  השם לפני גלוי  כי  לבבכם, במשפט  עליה שנועצתם  כהסכמתכם יעשו שאם"כלומר ה

והנדחים הנודדים  להם נועצים  היו וצרתם  ישראל ענין  לבם  אל נותנים  מואב שרי היו

חרף  וגאונו בגאותו אך בפלילים. עשה ולא טובה עצה הביא  לא  מואב אבל עליהם . ולרחם 

" אמר זה ועל עמו. והרע  ישראל את ועברת ֹו,וגדף וגאונו גאותו מאד, גא  מואב גאון  שמענו ְְְֵֵֶַָ

ּבדיו  כן ו)"לא השכל,(טז , ומשפט  הלב בעצת לא ועברה וגאון בגאוה עניניו שעושה ולפי  . ַָ

" שאמר כמו הגזרה, עליו נגזרה ייליל לכן  ּכלֹו למואב מואב ייליל ז)"לכן נאמרה (טז, והנה . ֻ

והוכיחם והודיעם  אשור. מלך סנחרב ידי על ישראל גלות קודם  מואב על הזאת הנבואה

המה. גם  יפלו כן יעשו לא  ואם פלילה. ויעשו עצה שיביאו

¯Á‡Âאחרת נבואה נאמרה ישראל, על והתגאו אשור [למלך] מואב ועזר ישראל שגלו

" הנבואה בסוף אמר זה ועל אידם . קץ מאז והודיעה מואב אל יי ' דּבר אשר הדבר "זה ִֶ

יג ) טז , וצופה (ישעיה  ישראל, גלות קודם  רבות משנים נאמרה כבר זאת  הנבואה כל .

ב  העצה "העתידות ללמדם מואב את  הוכיח טובו וכדרכי  העתידות, מקדם  השמיע  ִֶֶה

ישראל. עם  והרעו מוסר לקחו לא הם אבל וינצלו. דרכם  ייטיבו למען  חכמה, בארח הנכונה

" עתה לו הוגד אידםולכן  יום  קרוב "581,"כי אמר זה שניםועל בשלש לאמר יי' ּדּבר ִֶועתה

הרב  ההמון בכל מואב כבוד ונקלה שכיר, יד)"כשני  טז, והבן .(ישעיה  .

"‰˜·�Âאבלע ועצתו בקרבו מצרים  ג )"רוח יט, המהומה (ישעיה  מרוב פירוש. .

" מצרים רוח  תהיה ומבולקה והשיבוש, ההסכמה 582."מבוקה [היא ] העצה כי אמרנו וכבר

המחשבות , המרחיב הוא  האדם  ורוח בלב. המצטיירות המחשבות  בין  השכל משפט  אחר

כולם שעלו ואחר תכשר. מהן איזו ולהבחין ובמאזנים  בפלס והבינה השכל אל המעלם

רוח  [ואם] העצה. והיא ודעתו, שכלו אליה שנטו מהן באחת  האדם  יסכים  השכל בפלס 

אמר  זה ועל והסכמתו. עצתו תּבלע הנה המחשבות , להרחיב בכחו ואין נבוקה, ִַָהאדם 

בקרבו " מצרים  רוח ועונבקה חרב "" נגד לעמוד לעשות  מה כדת  ידעו ולא עצה אבלע  כן  י 

" כן אחר אמר ולכן  טפשים. עצת נבערה-מדעת , עצה ויתנו צוען ,המלחמה. שרי אוילים אך

נבערה  עצה פרעה, יועצי  יא)"חכמי  "(יט, עוד ואמר עועים. רוח  בקרבה מסך יד)"יי' .(יט,

נבערה  עצתם ותהיה עועים רוח  בקרבם  תבוא  שאמרנו, וכמו עצה רוח במקום כלומר

תבוא  גם כהוגן, להסכים יוכלו ולא  נבוקה, רוחם  שתהיה מלבד כי  כפולה, מכה וזו מדעת.

והבן . בעצתם , וילכדו הדעת, בטרוף עצה עועים רוח בם 

י"ג  חלון

"È¯˘‡ עמד לא  ח ּטאים ובדרך רשעים , בעצת הלך לא  אשר א)"האיש  א, .(תהלים  ִַָ

" תאר ובכלל רשעיםפירוש . הרׁשע , תכונת בקרבו שהתגברה מי  על ומורה מאד, רע  "ֶַָ

לה 581. לב, דברים ע "פ מליצה

יא 582. ב, נחום 
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" אומר הרשעים  ועל חמס. הזה רשעהתואר בבית יי ' לג )"מארת ג , שבארנו (משלי וכמו ,

השני  יח)בבית  חלון י "(חדר  ותאר ואינםחּטאים. היצר, דעת ובתאוה בכסל העוברים הם " ִַָ

אבל  טובים. לא  מעשיו כי יודע החוטא כי ביניהם, מבדיל גדול והבדל הרשעים. כמו רעים

בעיניו] [תיטב הרשע אבל יחטא. לא  שקט שהיצר [ובזמן ] הרע , ויצרו סכלותו עליו התגבר

" וכדרך כן . לעשות  נכון  לדעתו כי לנגד תאוה, אלהים  פחד אין  לבי , בקרב לרשע  פשע ֻנאם 

ב)"עיניו  לו , שכלו (תהלים כי  בתאוה, החוטא  כן  ואין הפשע . לעשות  ובבינתו בשכלו מחליט 

שמסכימים מה ולכן  דעתו. על ומעבירו מיצרֹו כמוכרח הוא  אבל בזה. יסכימו לא  ְִובינתו

" בתאר יתואר הרשעים  לאחרים"עצה עליו יועצים  גם  שכלם, משפט אחר  שהסכמתם  לפי  ,

והם זולתם, ממעשה הנאה להם  אין  שהרי הדבר נכון בעיניהם  כי  אות  וזה כן. לעשות

" וכדרך הרבים . את יעץ מחטיאים  זמ ֹות  הוא  רעים, כליו ז)"וכלי לב, ובארנוהו (ישעיה , ְִֵַ

אבל  שכלם , משפט  אחר הסכמתם  אין כי  בעצה, יתואר לא  החוטא  מעשה כן  ואין  למעלה.

עליו  יונח כן זולתו עצת  על הנשען והנה  למעלה. שבארנו וכדרך המחשבה בתוקף עושים 

" בה "הלך מלת ללכת  הדרך לו ומראה לפניו הולך היועץ כאילו עליו, ונשען  אחריו הולך כי ,

" כמו אחריו. הולך עצה והוא נא איעצך יב)"(מל "לכי  א, "א כאומר שבע , לבת נתן לכישאמר

שאיעצך  עצתי  ""אחר וכן  הזה . העם יעשה אשר איעצך לכה יד)"ועתה כד, שאמר (במדבר

" כאומר לבלק, עצתיבלעם  אחר בעצתם"לכה גם  וכן  מואב, בנות  דבר על העצה על ורומז ,

" כן וכמו שיתבאר. כמו  תלכו הלך אלהיכם יי ' ה )"אחרי יג, מועצותיו (דברים  אחר כלומר ,

" אמר זה ועל אדם . לבני שיעץ התורה חקי רשעיםוהם  בעצת  הלך לא  אשר האיש "אשרי ֻ

א) א, להרשיע ,(תהלים  טוב כי ובדעתו בשכלו ומסכים רשע  שאיננו לומר צריך אין כלומר ,

" עוד ואמר הפקח. על הנשען ּכעור אחריהם ללכת הרשעים  עצת על נשען לא  גם ובדרך אבל ִִֵ

עמד  לא  וכבר "חטאים  הרע. היצר למשמעת  הסר והוא שאמרנו, כמו התאות  דרכי והם  ,

החכם שאמר מה כ)ידעת  ז, יחטא "(קהלת ולא  טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם  ."כי

" תאר עליו יפול לא ושלוש  ּפעמים  שחוטא תמיד חוטא ומי לחטוא הרגיל אבל חלילה. " ֲִִַַָָ

" המתואר הוא יצרו כובש ""חוטא ואינו אמר ולכן עמד . ה "לא כי  הקביעותעמידה ", היא  "

מזה  במקומות  הזה הכתוב דברי  יתבארו ועוד העובר. כן  ואין  ידוע, במקום  לעמוד המאריך

בעז  ""הספר מלת סמך למה להודיע  הכונה היתה ופה והבן .עצה ה. רשעים. אצל "

"˙ˆÚמני רחקה טז)"רשעים כא, ואמר (איוב הרשעים רשעת גודל הודיע  איוב פירוש. .

" כיעליהם נועיל ומה נעבדנו, כי  שדי  מה חפצנו. לא דרכיך ודעת ממנו, סור לאל ויאמרו

בו? יד-טו)"נפגע  כא, לעבוד (איוב טוב שאין ומסכימים בשכלם  שופטים שהם הדבר מבואר .

מחשבת בתוקף איננה לעשות  מסכימים שהם הרשעיות  כן  ועל בדרכיו. וללכת  השם  את 

אחריהם ללכת לי חלילה אמר זה ועל התועה. ׂשכלם  משפט  אחר זולתי לדבר, ְִָהיצר

" כי לעשות, יועצים  שהם  מה לעשות  מניּולהׁשען  רחקה רשעים אחריהם ,עצת הלכתי  ולא  " ְִֵָ

" רשעיםוכדרך בעצת  הלך לא  אשר האיש  רש"אשרי  ובפי ' ז ". ""י  כתוב משבח ל היה איוב

עמהם נמנה ולא אותם שראה ע"עצמו ובשכלם", בלבם  מושחתים שהם ולפי  פירש ויפה כ.
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" בעונשם  ידעך אמר רשעים נר יז)"כמה "(כא, ומלת  "נר . כדרך הנשמה על תאיר " אתה כי 

כט)"נרי יח, "(תהלים אדם. נשמת  יי ' כז)"נר כ, החיים .(משלי מאור נפשם ּתּכרת ִֵָכי 

"˙ˆÚÂמני רחקה יח)"רשעים כב, ואמר (איוב הרשע ענין הזכיר הוא גם אליפז פירוש. .

" למו עליהם שדי יפעל ומה ממנו, סור לאל יז)"האומרים כב, לא (איוב כי כן  גם  והתפאר , ֵ

שזכרנו. ממה מבואר והוא  ברשע. לעשות  שיעצו עצתם אחר הלך

י"ד  חלון

"ÏÚÂהופעת רשעים  ג )"עצת י, כי(איוב וצעק צערו מתוך קשות דּבר איוב פירוש . .ִֶ

" ואמר חנם . פצעיו השם תריבניהרּבה מה על ב)"הודיעני  ואמר (י, בעיניו. צדיק היה כי ְִָ

כפיך?" יגיע  תמאס כי תעשוק? כי לך ג )"הטוב "(י, ומלת  זולתו,עושק . שכר הכובש על "

" שכיר שכר על כתוב הוא  כי גמולו, לו משלם מאחיך ואינו ואביון  עני שכיר תעשוק "לא

יד) כד, "(דברים  אחר במקום עליו ואמר עושה, שהאדם הצדק מעשה לזה והמשיך וכשכיר .

פעלו  ב)"יקוה ז , חלילה.(איוב לעושק הדבר דומה צדקתו, תמורת רעות  לצדיק יגיעו ואם .

" אמר זה תעשוק?ועל כי  לך העושק,"הטוב מדת בעיניך טוב כי לומר טעם  היש כלומר ,

" ומלת מזה. רב עלוי  ויתרומם  כיתמאס יתברך לחשוב וחלילה ההחלטית . השנאה על "

ב  ב "השם  הוא כי טוב. לא  בדרך כשהולכים  גם בריותיו, בהחלט  שונא  ומרומם"ה נשגב ה

ב  השם  אצל שנאה של ענין  ובנביאים בתורה שכתוב מה וכל בנו, אשר השנאה ה "ממדת 

יוכל  לא  בו ומואס דבר השונא  האדם כי  גדולה וראיה שומעת. אזן להסביר למשל הכל

ב  השם היה ואם  ומכלהו. ההוא  הדבר מרחיק והוא זה "להביטו, דרך על בבריותיו מואס  ה

" רשעים כי  רואים  ואנחנו רגע . אפילו לרשע  תקומה היתה חיל לא גברו גם  (איוב "עתקו

ז) טובה כא, ועצתם  רשעה, של עצות יועצים  הם כי  מזה ויותר כי583. מבוקשם , להשגת

שאמר  וזהו המבוקש . להשגת הטובה העצה אור בנפש  זורח  והנה ומצליחים. עושים  הם

הופעת" רשעים  עצת ""ועל ומלת כפיהופעת. עושים שהם  שאמרנו וכמו הזרחת , כמו "

" בספר כתבתיו מאד, יקר והדרוש ומצליחים . ׂשכלם  במשפט חןהסכמתם ואין584."רוח  ְִָ

בקצרה. המליצות  לבאר לבד והכונה בדרושים . להאריך המקום פה

‰�‰Â" עצותעצה לשון  הכונה סתם שנכתבו שהבאנו הפסוקים בארבעה הכתוב "

וכולם שאמרנו. הכלל וכדרך הרשעים, מן המבוקשות הרשעיות משיגים ידם שעל טובות 

ב  השם  בעיני  רעות עצות שהן  מענינן ""למדים לשון בהם הזכיר גם  להורותעצה ה. "

מעשיים בדברים  החלטית הסכמה רק מקום  בכל עצה אין  כי הרשעיות, מעשה על שמדבר

וכמו  שכלם, במשפט הסכמות  וכולם  רבות . פעמים  וכמבואר בפועל, מעשה מהן שנמשך

שיסדנו. הכללים עם  מסכימים הכתובים  שכל ותראה שבארנו.

מועילה 583.

ע"א 584. פז דף  א, פסקא יב פרשה שלמה, חכמת
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"È˙Â˜·Â הזה במקום וירושלים  יהודה עצת ז)"את יט, עליהם(ירמיה כשאביא פירוש. .

להע יוכלו ולא נבוקה רוחם  תהיה כי  למלחמה, עצה ימצאו לא מחשבותםהרעה, לות 

" כדרך לעשות. מה כדת  והסכמה עצה למצוא שכלם  ועצתו בפלס בקרבו מצרים רוח ונבקה

ג )"אבלע יט, ובהיותם(ישעיה שם . המבואר מן שתבין  כמו אחד והכל למעלה. ומפורש

" וכדרך כולם . בחרב יפלו מעצה מבניםריקנים עצה ז)"אבדה מט, למעלה.(ירמיה  המבואר

" אמר אויביהםולכן לפני בחרב ז)"והפלתים  יט, ו (ירמיה  עצה עצה ". ענינה סתם  הנזכרת  "

בדרכי מעצה שמדבר מענינו ולמד טובה. עצה בנפשם  ימצאו לא  כי הכלל. כדרך טובה

והבן . המלחמה,

ט"ו חלון

"ÂÎÏÈÂהרע לבם  בשרירות  כד)"במועצות , ז, ישראל (ירמיה  סרו כי  מוכיח הנביא פירוש . .

והסכמות במועצות  והלכו החכמה. בדרכי  ישרות  מועצות והם  ה', צוה אשר הדרך מן 

בדרכי והסכימו בלבם , הדרכים  שקלו הם כי התועה, שכלם במשפט עליהם  שהסכימו

" ואמר הרעהסכלות . לבם "בשרירות ומלת השכל לב " על שהוא  רבות  פעמים בארנוהו "

יתוארו  לא החכמה במשפט  שלא וחוקרים  ממציאים וכשהם  בנפש. הנטועים והבינה

" בתאר אם  כי  והבינה, השכל וברשע ,"לב בתוארי בסכלות מצייר הוא  כי  רע , הלב ויצר .

בכתבי נמשל כי  ואמרנו בארנוהו. זה וגם  מאז. [מתעה] הרע  ויצר הראשון, בבית  כמבואר

קשה, לאבן ההסכמות585הקדש  תהיינה הרעים , לציורים  עבדים והבינה השכל ובהיות

" מלת הפיל זה ועל מאד. חזקות  העצה בכל בהן והנה בשרירותהרעות החוזק. שהוא  "

שלפניו  בפסוק שאמר כמו ה' שיעץ במועצות הלכו ולא  כאלו, רעות  במועצות ישראל הלכו

אצוה " אשר הדרך בכל והלכתם וגו' בקולי  שמעו לאמר אותם צויתי הדבר את  אם כי 

הרע לבם  בשרירות  במועצות  וילכו אזנם, את הטו ולא שמעו ולא וגו' ז,"אתכם (ירמיה ִ

והבן .כג -כד) רשעים , בעצת הלכו כי 

"¯Ó˙˘ÈÂבמועצותם ותלכו מואב, בית  מעשה וכל עמרי טז)"חקֹות  ו, פירוש .(מיכה  . ֻ

" שאמר כמו התורה חקי עליון , עצת  שעזבו ישראל את מוכיח רשע ,הנביא בית  האיש עוד ֻ

חמס  מלאו עשיריה אשר מרמה. אבני ובכיס רׁשע, במאזני האזכה זעומה. רזון  "ואיפת  ֶַ

י-יב) ז, גדולים(מיכה רשעים היו והם  שמרו, הרעים אחאב בית ומעשה עמרי  וחקֹות .ֻ

שהם הנביא ואמר התועה. לבם במשפטי  רעות עצות ויעצו הנביאים , בספרי  כמבואר

" מועצות שהן  פה להזכיר צריך ואין בשכלם. עליו שהסכימו ובמה [בדעתם ] ,"רעותהולכים

" ומלת בליעל. יועצי היו כי וידוע ואחאב, עמרי ממועצות שמדבר מענינו למד "ותלכו כי

למעלה ה ')בארנוהו "(חלון ואמר עמי. וחרפת  לשרקה, ויושביה לׁשּמה אותך תתי ַָלמען

טז)"תשאו  אתם(ו, עמי לא כי ולשרקה. לׁשּמה תהיו הרשעים  בדרך לכתכם  בעבור פירוש . .ְַָ

ע"א 585. נב סוכה
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אשר  הטובות  במועצות  שילכו בתנאי הוא כי ישראל. על דברתי  אשר הטובה לקבל

" בתורה שכתבתי  עמי  חרפת תשאו הרשעים , במועצות  הלכתם  אתם  אבל והייתלפניהם .

העמים בכל ולשנינה למשל לז)"לׁשּמה כח, בתורה (דברים  הכתובים  התוכחות שאר וכל ַָ

בבית שבארנו וכמו החוטאים . האומות  שאר מחרפת יותר הפלא-ופלא ה' עם  על ְֵֶֶַָשיחולו

ז  המקרא מפרשי  כן  פירשוהו שלא  הנביא מליצת  וכתבתי ל."הראשון.

ט"ז  חלון 

"Â‰ÁÏ˘‡Âבמועצותיהם ילכו לבם, יג )"בשרירות פא, אמרתי(תהלים  אני פירוש. .

וכבר  העליונה, [החכמה] עצות והן אתכם, צויתי  אשר הדרך בכל במועצותי לכו ִִִלישראל

ציוריו  על למשול האדם  וצריך החכמה. לציורי ּומנגד רע  הלב יצר כי הראשון בבית  ְֵַבארנו

העזר  אליו ילוה שלו את  עשה האדם  ואם הטובים . הציורים עליהם  [ולהגביר] הרעים

הלב  כי בעבור [בידיו] איננו המעשה תשלום  כי שהתחיל. מה להשלים  ממרומים האלהי 

ב  והשם  כאבן, מי"קשה ובדעת . בתבונה בחכמה אלהים מכתב עליו לכתוב יוכל לבדו ה

ב  השם מן  נעזר איננו לבו לחכמה, אזנו מטה לבו,"שאינו במשובת ונעזב משולח  והוא  ה.

לעשות לבו במשפט ויסכים  הרעים לציורים  עבדים ויהיו ובבינתו בשכלו יתעה ואז

בעינינו. נכון  דרכם  עתה כי "הרעות, אמר זה אבה ועל לא וישראל לקולי  עמי שמע ולא

יב)"לי "(פא, החכמה. לעצת לשמוע כלומר לבם, בשרירות  עזרתים"ואשלחהו לא  כלומר ,

שהוא  ובארנוהו לבם , בשרירות ועזבתים שלחתים  אבל הטובה, לשכל 586ברוחי  כנוי

" במועצותיהםולבינה. שהסכימו "ילכו הרעות  במועצותיהם ללכת  הנחתים  כלומר ,

עצות שהיו מענינו למד כי רעות, מועצות שהיו להזכיר צורך אין וגם לבם, בשרירות

והבן . הגונה, [לא] הלב שרירות 

"ÌÓÈ˘‡‰ממועצותיהם יפלו יא)"אלהים ה , על (תהלים  דבר האלוהי  המשורר פירוש. .

להם יאריך ולא האדמה מן שיאבדו השם פני  וח ּלה בשירו, כמפורש  הגדולים  הרשעים  ְִָכת

" כדרך טובו. הופעתכדרכי  רשעים  עצת במה ועל עוד יצליחו ולא למעלה. המבואר "

כלומר  ממועצותיהם, ויפלו מהם ויּפרע  יאשימם אבל הרעות . על לבם  במשפט ְִַָשהסכימו

לכן ולמפלה. למכשול להם  עצתם  ותהיה במועצותיהם ילכדּו הסכמותיהם כפי  ְִָכשיעשו

ראב  ז "אמר ""ע תפילםל עצתם  כי 'ממועצותיהם ' עוטעם  אין"" פה וגם פירש . ויפה כ.

" שמועצותיהם  לומר היועצים"רעותצורך ומרמה דמים  מאנשי שמדבר מענינו למד כי  ,

רע . עצת 

"ÂÏÎ‡ÈÂ ישבעו וממועצותיהם  דרכם, לא)"מפרי  א, לּכת(משלי מוכיח הנביא  פירוש . ,ַ

חוטאים קצתם  והנה בפרשה. כמבואר הגדולים והרשעים הלצים ולּכת והכסילים, ַהפתיים 

" כמו הרע, על בלבם  מסכימים ואינן  היצר ומחוזק חטאיםמתאוה א)"ובדרך א, (תהלים 

"לב"586. מלת
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וקצתם הראשון . בבית  כמבואר הפנימיים  הציורים הם  והדרכים  הרעים. הדרכים על שהן 

ב  השם  משפטי  לעזוב החלטיות  בלבם המסכימים  גמורים  וזה "רשעים הרעות . ולעשות  ה

" כמו ובינתם, שכלם  כדרכי הלב רשעיםבמשפט בעצת  הלך לא  אשר האיש  ועל "אשרי  .

מעשיהם פירות השם יאכילם  כי  דרכם, מפרי יאכלו הפורענות  שכבוא  אמר האחת  ַהּכת

" אמר השניה הּכת  הרעה. דרכם  פי  על שעשו ישבעו הרעים  עושים"וממועצותיהם הם  כי  , ַ

ענין כפל פה ואין שיבוא. והאיד הפורענות  ברוב ישבעו והם לבם . ובמשפט  בעצה הרעה

שמועצותיהם להזכיר הוצרך לא פה וגם  מדברינו. המשכיל שיבין כמו שונות, במלות 

והבן ."רעות" בפרשה, הנזכרים  הרשעים  על שב כי ,

"‰ÏÁÂממועצותיהם ואכלה ּבּדיו וכלתה ּבעריו, ו)"חרב יא, הנביא (הושע  פירוש. . ְַָָָ

מאד  שהסכימו [במקרא] כמפורש התורה וחוקי עליון עצת  שעזבו ישראל אישי מוכיח 

" אמר זה ועל אותם. עזוב לבלתי הרעות  על לבם לשוב בשרירות מאנו ה )"כי  לא (יא, ,

" וכדוגמא בתאוה, החוטאים החזיקו כדרך נצחת, משובה ירושלים הזה העם  שובבה מדוע 

לשוב  מאנו ה )"בתרמית  ח, חרב 587.(ירמיה יחול כן שעל ואמר הראשון . בבית ובארנוהו

וכפריו  בדיו במשפט 588בעריו שהסכימו בעבור ממועצותיהם , ישבעו זה וכל אותם . ואכלה

ב  השם עצת ועזבו הרע לעשות  ""לבם  מועצותיהם  שהיו להזכיר הוצרך לא וזה "רעותה,

מענינו. יודע  הוא  ִַָכי

י"ז  חלון

"ÍˆÚÈ‡ עצה יב)"(מל "נא  א, והסכמה א עצה והוא שבע, לבת  הנביא  נתן שאמר זהו .

" מלת  והוסיף תעשה. מה השכל הקדש .עצה במשפט ברוח שקבל טובה עצה על לחשוב "

למעלה יוובארנוהו  .ד)"(חלון

"ÈˆÚÂÈ נבערה עצה יא)"פרעה יט, בדרכי(ישעיה  שכלם  במשפט  עצה שנתנו פירוש. .

וכן אדם . בני  מדעת שנבערו יועציו על ומורה הרוע  בתכלית  העצה היתה אבל המלחמה,

ב  השם  כי ""אמת , שאמר וכמו מעוקל. משפט  בשכלם  ושפטו ועצתם, דעתם  סכל יי'ה

עועים רוח  בקרבה יד)"מסך למעלה.(יט, בארנוהו זה וגם

"ÂˆÂÚ ותופר י)"עצה ח, המבוקש(ישעיה להשגת טובה עצה תגידו אם  גם פירוש . .

ב  השם  בגזרת תופר כי תצלחו, לא  המלחמה, ז "בדרכי וגם  מבואר.ה  ה

"'ÈÈגוים עצת  י)"הפיר לג , מבוקשם ,(תהלים להשגת  טובה עצה הגוים יקחו אם  פירוש. .

עליו  שהסכים  ה' עצת נגד מבוקשם  תהיה אם כעצתם; לעשות שכלם במשפט ויסכימו

כי587. בידם תתקיים  לא בתשובה, ישובו אם  "אף  רש"י. שם  ופירש  ישוב" לא ישוב "אם  זה. לפני  בפסוק
רש "י עכ "ל יתובון '" דלא קדמי גלי למיתב, 'אם יונתן תרגם וכן לרשעתם. לשוב ימהרו 

"בדיו "588. של  הנמשל זה
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ב  ב "השם הוא  כי  בה, להצליח עצתם טוב להם תועיל לא אל "ה, תצא ולא  עצתם יפר ה

" נזכר זה ומטעם  "עצה הפועל. ומתוארת טובה. עצה ענינו כי  סתם  שהםעצה " לפי  "

הכלל  וכדרך כן, מעשות מהם מנע  השם כי  לולי פיה על עושים  והיו בהחלט עליה הסכימו

למעלה ב)המבואר  בעז (חלון זה פסוק יתבאר ועוד ה.".

"ÌÈˆÚÂÈ‰Âהזאת בעיר רע ב)"עצת  יא, בשרירות(יחזקאל הסכמות  מסכימים פירוש. ,

" ומלת  התועבות . לעשות  הרע "רעלבם כמו רע" האדם  לב יצר כא)"כי ח, ואיננה (בראשית

למעלה, כמבואר העצה "589על הרעוכדרך לבם  בשרירות  במועצות  כד)"וילכו ז, (ירמיה 

רעות מועצות מהם העם ששאלו היועצים  היו הם  בפרשה והנזכרים למעלה. ופרשנוהו

במועצותם . הלכו והעם וסרות ,

"˙ˆÚÂ נמהרה יג )"נפתלים ה, השני(איוב בבית פרשנוהו כבר ז). חלון ג  כי(חדר ,

" הכתוב בערמםראשית חכמים ואע"לוכד זמן", הדבר וישקלו ויתיעצו סוד שיערימו פ

ב  השם בגזרת שכלם, בפלס  לקחוהו "רב כאילו נמהרה, והסכמתם  עצתם  תהיה ה

נבערות עצות  היועצים  נפתולי -הלב עצת  כמו כראוי ; השכל משפט ובלי במהירות,

היטב. מבואר ושם ונמהרות ,

י"ח  חלון

"‰Ó‰Âבעונם וימכו בעצתם  מג )"ימרו קו , לבם(תהלים  במשפט  הסכימו הם  פירוש . .

" כדרך לרעה, החלטית  ישבעו הסכמה לא)"וממועצותיהם  א, ממרים(משלי הם כן  ועל ,

אעפ  בעצתם. וממרים  כנזכר "וחוזרים שונאיהם  בהם  וימשלו גוים ביד ניתנו שבפשעיהם י

" שאמר כמו במועצותם. וילכו עליון  עצת להמרות חזרו מצרתם כשנצלו רבותשם , פעמים 

בעצתם ימרו והמה מג )"יצילם קו, במועצות(תהלים כי  [היא] אות באמת  לשוב, מאנם  כי  ,ֵַָ

" ומלת הולכים . הם הרע לבם במקומו עוןבשרירות שיתבאר כמו הלב, משפט העּות  על "ֵָ

וה "בעז  ההסכמה עצה "ה. על להענ ׁש [הם] ראוין יעשו, לא אם גם הלב, במשפט היא  "ְֵֵָ

" שהיא  "עוןהפנימית זה ועל חטא , ולא  בעונם" והבן ."וימכו .

"Ì‚ הלך ה )"(דהי "בעצתם כב, הרעב שעשה יהודה מלך אחזיהו על נאמר זה פירוש . .

להסכמתם שמע והוא  לו. למשחית  המלחמות  בדרכי יעצוהו גם  אחאב, כבית ה' בעיני 

ושם ארם , מלך על יהורם עם  במלחמה והתחבר עצתם, בדרך ללכת בזה גם עליהם  ונשען 

" בעצתם  להוכיח צורך ואין  בחרב. היתה "הרעה נפל כי רעה, עצתם  שהיתה מענינו למד כי ,

למעלה זה בארנו וכבר העולם, מן  ולהטריד למשחית  י')לו .(חלון

"ÏÎÂוהזקנים השרים  כעצת הימים לשלשת יבא  לא  ח)"אשר י, כששמע(עזרא פירוש. .

הדבר  כי וראה הארצות מעמי  להבדילם  ורצה נכריות, נשים  שנשאו הגולה מעל ַַעזרא

רבינו589. שהניח ככלל  לטובה, היא "עצה" סתם  כי  העצה, עצם  על  ולא האדם, על מוסבת "רע" מלת כלומר
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נשבעו  והם בירושלים, עמו שהיו וישראל והלוים הכהנים שרי תחילה השביע קשה,

עבור  יעשו מה לבם במשפט והשרים והזקנים  עזרא  חקרו כן ואחר וכמצוה. כתורה לעשות

מי ולדרוש לחקור לכפר ומכפר לעיר מעיר השרים ילכו האם אחרים , במקומות  היושבים 

מהם והנולד אשתו שיוציא  מהן ואחד אחד לכל ולהוכיח נכריות, נשים  שנשאו הם  ומי 

בתוך  כולם שיבואו הגולה בני  בכל קול [להעביר] לבם  במשפט  ודנו אחר. בענין  או וכיוצא ,

וכן הגולה, מקהל יבדל והוא  רכושו, כל יחרם  שם  יבוא  שלא  ומי  לירושלים, ימים  שלשת

יבוא  שלא מי רכושו כל שיחרם וההסכמה העצה עיקר כי לי ויראה והצליחו. עשו

התורה  כי לתורה. סיג לעשות  שעה הוראת  אבל התורה, משפט כפי  זה ואין  לירושלים ,

כמו  לתורה, סיג לעשות  תורה כדין  שלא  ולקנוס לענוש הגדול דין  לבית רשות  נתנה

הראשון בבית  היטב חל שבארנו ח ז)(חדר "ון לאמר קול שהעבירו מה כי  מקהל . יבדל והוא 

וכפיהגולה  בכתוב. כמבואר והחתי הכנעני מבנות לקחו הם כי התורה, כמשפט הוא "

ז  קדמונינו ""קבלת  בנך ל קרוי  אינו הנכרית  ומן השפחה מן הנולד שאיננו 590."בנך ואחר

" שנאמר כמו בו, להתחתן  אסור ישראל בםבן תתחתן ג )"ולא ז, אמרו (דברים כדין  ולכן  .

שמא  מספק בגיותן בקהל לבוא  אסור זרעו ויהיה הגולה [מבני] לירושלים  יבוא  שלא שמי

" שגזרו מה אבל הארצות. עמי  זרע כדין  וזרעם  נכריות , נשים שלקחו האנשים מן  יחרםהוא

רכושו  בידםכל הרשות כי ולהפחיד, לירא ֹות  כן שנועצו והזקנים, השרים  לב במשפט  היה "ְְַ

ז  קדמונינו שלמדונו וכמו כן. על"לעשות  פט מה ב)"(יבמות  זה ולפי הפקר. דין בית שהפקר

" והזקניםשכתוב השרים "כעצת על שב רכושו " כל הוא יחרם  הזה החרם  כי לו, הסמוך "

" על שב ואינו והזקנים . השרים  הגולה [מטעם] מקהל יבדל זה והוא לפי אחריהם. הנאמר "

" [מלת ] תחת  הגדול המפסיק מיישב הטעמים  בעל מדוע  מלתרכושו מובן תחת  שמהו ולא  "

הימים"[ ""לשלשת ] מלת תחת  ולא והבן ."והזקנים, .

י"ט  חלון

"˙È‡Ï� עצתי יג )"ברוב מז , חכמתך (ישעיה  על בטחת  המרשעת בבל את  פירוש . . ֲִָָ

שהסכמת הסכמותיך [כל] הנה רע. מכל בהן  להנצל טובות עצות  לך כי ואמרת ודעתך,

אידך. ביום לך יעמדו לא ודבר דבר בכל הן  המלחמות , בעניני הן לבבך, במשפט  עליהן

" שאמר אידםוכמו יקום  כב)"פתאום  כד, עליה,(משלי חשבו ולא  ידעו לא אשר והוה רעה

" אמר זה תערוציועל אולי  הועיל, תוכלי  אולי  וגו' כשפיך וברוב בחבריך נא  (ישעיה "עמדי

יב) מה מז , כדת ידעו ולא עצותיך, נותני וכשפיך חבריך ידי ירפו הצרה כשתמצאי כלומר ,ָ

" להנצל. עצתיך לעשות ברוב עזר "ונלאית  לא  ולא ּות , יגיעה אם כי מהם  לך אין כלומר ,ֵ

" אתך יש והנה תועלת. עליך ולא  יבואו מאשר לחדשים  המודיעים  שמים  יג )"הוברי .(מז,

יחד, המה מהבל אך להנצל. טובה עצה לך [ויתנו] בואנה טרם  הצרות לך להגיד להם  והיה

ע"א 590. כג  יבמות
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בבל  ענין פרשנו וכבר ומגזרתי. מידי  יצילוך שלא שכן  וכל יצילו, לא נפשם את  גם כי

הראשון . בבית  המרשעת

"Â¯ˆÈ עצתו ותשליכהו אונו ז)"צעדי  יח, מאפיסת(איוב צרים יהיו גבורתו צעדי פירוש. .

בצרה  גזרה ארץ אל [תוביל] היא  לעשות , לבו במשפט  הרשע עליו שהסכים עצתו גם  כחו.

וכדרך  לו, למשחית  נבערה עצה יסכים  כי  אידיו. יום בבוא  רגליו תמוט  לעת  ובמצוקה

לפי מדה. כנגד מדה הדעת, וטרוף עועים  רוח בקרבם  באה כי נבערה עצה פרעה יועצי 

" וכדרך לבם , במשפט  רעות עצות  מנישיעצו רחקה רשעים טז)"עצת כא, ובפסוק (איוב .

" אמר ידעך שלפניה עליו ונרו באהלו חשך ו)"אור יח, ובארנוהו (איוב הנשמה, אור והוא ,

י למעלה .ג )"(חלון

כ ' חלון 

"˙ˆÚÂשניהם בין  תהיה יג )"שלום  ו , על (זכריה  לבם במשפט  יסכימו שניהם  פירוש. .

ממשלת בין  [מריבה] תהיה לא  כי  ובשוים, אחת באגודה מעשיהם  כל ושיעשו השלום .

וכן אחד, ובדרך אחד במשפט שניהם  יסכימו לפניהם , עצה דבר וכשיבוא והכהן . הנשיא

רד  ז "אמר ""ק יעשו ל באשר כאחד יסכימו ושניהם  זה, את זה יקנא  ע"לא פירש .", ויפה כ.

"„Úיומם בלבבי יגון  בנפשי עצות  אשית ג )"אנה יג , האלוהי(תהלים  המשורר פירוש . .

עצה  צריך והוא  עליו. [יתגברו] ואויביו ממנו. פניו השם הסתיר כי צרותיו, על צועק

מועצותיו  כי  ואמר שונאיו. מכף להינצל בנפש  הנטועה ובכח -העצה הלב, במשפט והסכמה

במשפט  וידרוש יחקור איככה יום  יום  יגון  מלא  שלבו בעבור כי  מבוקשו, להשגת  טובות לא 

" ולכן מעוקלים . ומשפטיו עמו, בל ולבו העצה? על בעצתך?לבו תנחני ולא תעזבני אנה עד

בעבור  הלב במשפט מתוכנות שאינן  עצתי, בכח  בנפשי והסכמות  עצות לשית  צריך שאני 

יגוןשהיא  ""מלא אמר זה ועל האויב יד יגבר טובה לא  שהעצה ולפי  אויבי. ירום  אנה עד

שקול עלי ? אחר בנפש, [המוחלטת] מכח -העצה מקורה שהעצה הכללים  כדרך וזה "

והבן . הלב, במשפט  המחשבת

"‡ÏÂלעצתי טז)"(דהי "שמעת כה, חכמה ב בדרך שיעצתיך הטובה לעצתי  פירוש . .

למעלה. כמבואר

‰Ê·Â" לשון כל לבאר עליו שיעדנו מה רק עצה השלמנו נשארו לא אדם. אצל הסמוך "

בעז  ויתבארו שלש  או על "שתים  כולם הנחת  כי  והראית שם. שאגיד מטעם  אחר בחדר ֵָָה

הסכמות וכולם הסכמתו, כפי עושה שהמסכים  מעשיים  בדברים החלטיות  הסכמות

הסכלות בדרכי  הלב במשפט  וקצתן החכמה, בדרכי  טוב לב במשפט קצתן  הלב. במשפט 

הדרכים בין הלב משפט  בכולם  שצריך העולם  ועניני  המלחמות  בדרכי  וקצתן והרשע ,

הכללים שאר סדר כפי הולך הוא איך מהן  אחד בכל הודעתי וכן מהן. ודבר דבר בכל הרבים 

בעז  הכל ונכון זה, על ה."שיסדנו
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השביעי  החדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ ·.

" ÔÂ˘Ï ÏÎ ¯‡·È‰ˆÚ‡ ÍÂÓÒ‰ "· Ì˘‰ Ïˆ"ÈÙÎ ÂÈ˙ÂÈ¯· Ïˆ‡ Â˙‚‰�‰ ÏÚ ÌÈÁ�ÂÓ‰ ‰

.ÌÈ„˜‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÏÂÎ ˘¯ÙÈÂ ,Ì‰· ÔÈ¯ÎÊ� Ô‰˘ ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ ‡È·È .Ì‰ÈÎ¯„

א' חלון

"‰ˆÚ" ב השם  אל העליונות"הסמוך והגזרות  ההחלטיות  ההסכמות  על היא  גם ה

לה  שאין ובתבונה העליונה חכמתו בארחות  יגזור כאשר בארץ אלהים מפעלות לעשות

להודיענו  הגזרה, עליהם שנאמרה אלו על תחול היעוצה הגזרה כי תמיד והוראתה חקר.

לטוב. ומרע לרע מטוב המקבלים  בהשתנות שתשתנה ושאפשר תנאי , על נאמרה שלא

כל  להביא  זה בחדר הכונה היא  וזאת  המעשה. אחריה שיש גמורה בעצה נאמרה אבל

" של הלשונות  אחת  בהם  שנזכר ב עצה הכתובים  השם אצל על "" בנבואה הנאמרים ה

הולכים כולם  ושהן  האנשים, מן איש על או האומות מן  אומה על לבוא העתידות הגזרות 

הן . ואלו עליהן , שיסדנו הכללים עם  מסכימים ישר בדרך

"ÂÚ„ÈÂמצרים על צבאות יי ' יעץ יב)"מה יט, בנבואה (ישעיה  הזכיר זה ענין  פירוש. .

שהתפארו  פרעה חכמי חכמת  כי  ואמר אשור, מלך סנחריב בימי מצרים  מפלת על שנבא 

ה' יעץ מה יודעים  אינם  והם השמים , במלאכת  או בכשפים העתידות להגיד יודעים  שהם 

ביד  נופלים שיהיו בהחלט הגזרה שיצאה ידעו אילו כי אשור. מלך ביד שתפול מצרים, על

עצת שסכלו לפי אבל בו. ולמרוד למלחמה אליו לצוֹות נבערה עצה נותנים היו לא  אשור

ואעפ  כנגדו. שיתיצבו התגאו סנחריב "ה', גבורת  נגד כאין  מצרים  גבורת  הטבע  שבדרך י 

השם אבל מפניו, ויכנע  אותו שישלים  לפרעה עצה לתת להם והיה ומחנהו, אשור מלך

""ב  שאמר וכמו אשור. מלך ביד יפלו למען  נבערה-מדעת עצה לתת  דעתם  הטה מסך ה יי'

עועים רוח יד)"בקרבה יט, למעלה(ישעיה  י כמפורש בנבואה ב)"(חלון הנביא שראה ולפי  .

שקרה  כמו תנאי, על נאמרה ולא  בפועל, [תהיה] אשור מלך ביד מצרים מפלת שנגזרה

" בתאר  העליונה בהסכמה תאר לכן מלכים, בספר וכנזכר המבואר.עצה באמת מטעם "

"È�ÙÓ עליו יועץ הוא  אשר צבאות  יי ' יז)"עצת יט, באותו (ישעיה  נזכר הזה בפסוק גם .

" הכתוב וראש  יפחד ענין . אליו אותה יזכיר אשר כל לחגא , למצרים  יהודה אדמת ."והיתה

רש ז "ואמר ""י יהודה ל בארץ שיפול מפלתו את סנחריב משבי  במצרים הנותרים  כשישמעו

ויפחדו  וייראו חזק ומושיעם  בישראל, שכינה יש  כי  ידעו בשר, זרוע מלחמות שום בלא 

ויהודה  סנחריב, ביד להפילו עליו יועץ הוא  אשר ה' עצת מפני  וכו', יהודה אדמת  מפני

מידו  ע"ימלט  וחתומה ", סתומה ההיא בעת  הנביא  נבואת היתה הפירוש, כך ואם  כ.

כן שבעבור מבינים היו אם כי  יהודה? על ה' יעץ אשר העצה היא מה ידעו לא  והשומעים
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חרד  למה אדם, בחרב לא  אשור שם שיפול לפי  למצרים ולהפחיד לחגא יהודה אדמת תהיה

שיפול  רב מזמן הנביא  מפי  להם  נודע  וכבר ירושלים? על סנחריב בבוא  ועמו חזקיה ַופחד

שלא  יגרום והחטא  תנאי על הנבואה נאמרה פן יראים היו לא גם  ישראל! בארץ אשור

" בלשון  המסירה שהרי ההיא, ההבטחה יי'תתקיים  בלי"עצת  ההחלטית  ההסכמה שהיא ,

וא  יהודה, בארץ אשור שיפול המפורשים  ישעיה בדברי  רבות  נבואות מצינו אך כלל. כ "תנאי

ה'. עצת  היא  מה למצרים ,ידעו מצרנית שהיא יהודה אדמת  על אשור כשיבוא  כך. לפרש ויש 

וכלתה  ארצם  אל אשור מלך מחנה קרוב עתה כי  יראו כי  בקרבם, מצרים לבב וינועו יחוגו אז

עמד  ולא ירושלים , עד יהודה ארץ כל את ועבר שטף אשור מלך כי  וכשישמעו הרעה. אליהם

בארץ  סנחריב צר שכאשר מלכים  בספר כמפורש היה, וכן  ממנו. וייראו יפחדו בפניו, איש

לפי שבי , והנהיגם  ומצרים ל]כוש [סנחריב הכה ואז בו. להלחם  כוש  מלך אליו יצא  ִֵָיהודה

" אמר ולכן  ארצם . אל בואו טרם  למלחמה עליו לעלות  נבערה עצה יהודה שלקחו ,"אדמת 

וכל  מצרים. לב החריד ביהודה ומלחמתו ירושלים , אל לא  יהודה אדמת אל בא סנחריב כי

" ואמר יפחד. בה שקרה ומה יהודה אדמת  עניני ה'המזכיר עצת שיעץ מפני  מה על שב ואינו "

אדמתם כל את וחילו סנחריב שישטוף והוא  יהודה על ה' שיעץ למה רומז אבל מצרים , על

שהזכיר  הפרשיות  ובשאר ירושלים. לפני  סנחרב מפלת על כלל [נבא] ולא ירושלים . עד

" לשון  נכתב  לא  וזה עצה מפלתו  סתם, הנבואה נאמרה אלא ההחלטית ההסכמה על המורה "

יגרום שמא  ושריו חזקיה פחדו ירושלים על אשור כשבא ולכן  צדיק. דור יהיה אם תנאי על

הודיע ואולם  ועמו. סנחריב על הגזרה שתחול אות לו ונתן ה' בשם ישעיה שנבא  עד החטא .

ב  למען"השם והוא גדול. לטעם  סנחריב ביד מצרים מפלת  על בהחלט  שיעץ הנביא  את  ה

" מצרים  כי ישראל בני  רצוץ ידעו קנה מלך 591"משענת  ובבוא עמם . יכשל עליהם  והנשען 

בצל  ולחסות פרעה במעוז לעוז שם  ירדו ולא  מצרים, עזרת  על יבטחו לא בארצם  ֵאשור

ב 592מצרים . השם  זולתי  אשור מלך מכף למלטם  שיוכל מי אין כי  ידעו אליו "אבל וישובו ה

תנאי על איננה מצרים על שנגזרה שהגזרה הודיע כן  ועל לפניו . ויתחננו ויתפללו לב בכל

שסרו  ישראל מבני  אנשים  היו זאת  שבכל רואה והנך פנים . כל על ושתחול גמורה בעצה אלא

" עליהם  שאמר והם בצלם , לחסות  למצרים  ההיא בעת  והלכו מה' סורריםלבם בנים  הוי

מני ולא עצה לעשות יי' א)"נאם ל, "(ישעיה  במליצתו רמז ואולי למעלה. ופרשנוהו מני, "ולא

ישעיה  מנבואת להם הנשמע אשור, ביד מצרים שיפול והוא יעץ, אשר ה' עצת  קבלו שלא

והבן ."ע הרעה, במועצותם  והלכו מנגדם  ה' עצת  הנביא דברי השליכו והם ה.

ב' חלון 

"Ú·˘תקום� היא יעצתי  וכאשר היתה כן דמיתי  כאשר לא  אם לאמר צבאות  "יי '

כד) יד, והעצומה,(ישעיה  החזקה בבל מלכות  מפלת  על גדולה פרשה נבא  ישעיה הנביא  .

כא 591. יח, מלכים-ב

ב 592. ל, ישעיה ע "פ מליצה
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" באמרֹו דבריו קיפוד וחתם  למורש  ושמתיה יי '. נאם ונכד ונין  ושאר שם  לבבל והכרתי

צבאות יי ' נאם השמד במטאטא  וטאטאתיה מים, כב-כג )"ואגמי  יד, נבואתו (ישעיה ולחזק .

" וסובלו אמר עלֹו, מעליהם  וסר אבוסנו הרי  ועל בארצי אשור לשבור וגו' צבאות יי' ַָֻנשבע 

יסור  שכמו כה )"מעל להזכיר (יד, ענין  ואין  בבל, על היא] [הזאת  הנבואה כי מתמיה זה .

ומחנהו. אשור מלך [מפלת ] את  עתה

‰Ó רד ""שכתב הנביא שאמר אשור ק מלך על שחשבתי  כמו כלומר עתיד, במקום עבר

היא  בארצי אשור לשבור העצה? היא  ומה תקום. כן  הגזרה, היא  יעצתי וכאשר היה. כן

יי' 'כי  מחנהו. והכה ה' מלאך יצא  כי  אשור, נפל לירושלים  קרוב שם כי  ישראל, ארץ

יפר?' ומי יעץ כז)צבאות כמו (יד, קיים , דברו כן אם  עצתו. שיפר מי אין רוצה שהוא  כיון

יקום וכן יהיה כן  נביאיו ידי על עשאמר 593כ ""

[ÔÎ]Â רד] שאמר ""מה ובירורו ק] הדבר תקון  הוא עצה כד)"כי לקבל "ע(יד, אוכל לא כ.

" לשון  הנחת היטב בררנו כבר כי שאחריהןעצה דבריו. ההחלטיות  ההסכמות על היא "

ב  השם על לומר טעם ומה מלת"המעשה. הזכיר כבר אם ומבררו? הדבר שמתקן  ה

תקום"[ היא  יעצתי  כמחשבותינו,"וכאשר לא  ית ' ומחשבותיו העליונה, המחשבה שהיא  [

שבארנו  כמו ותכלית, חקר בלי ומבוארים  מתוקנים  העליונה חכמתו בארחות הם  כי

ז  דבריו רחוקים כמה ותראה בדברינו חקור ב "למעלה. השם  אם  תמה ויותר זה. בענין ה "ל

נשבע אשר שבועתו יקיים  שלא חלילה וחלילה ישראל הרי  על אשור שיפול ֵָנשבע

א  על "לישראל! סנחריב כשצר ועמו חזקיה ושפחד שחרד והפחד החרדה כל מה ַכ

ובטחו ירושל  לב וישרי  צדיקים היו כי רואין ואנו הנבואה? בדברי  מסופקים היו האם ים ?

ועמו. סנחריב מפלת  על בשעתו כשנבא  הנביא  דברי על

˙Ó‡‰Âהענין אל סמוכה היא  אבל אשור, על אחרת נבואה איננה ה' דבר פרשת  כי

" ומלת בבל. חרבן על נבואה שהוא כד)"היתה כולו עתיד,(יד, במקום עבר אבל 594איננה

ולפי ירושלים . לפני אשור מפלת  שקרה מה אחרי  הזאת  הנבואה ונאמרה ממש עבר היא

בבל. על הנבואה תתקיים כן  שכמו מופת ממנה עשה סנחריב, על הנבואה שנתקיימה

רש אמר לזה ז "וקרוב ""י שנתקיימו ל ראית נבוכדנצר אתה היתה. כן באשור דמיתי כאשר

בסנחריב  ישראל נביאי  עדברי """ כי תדע ובזאת  תקוםכ. היא גם עליך יעצתי וכבר "אשר .

אמר  לא  כי  עצה, לשם  אחד במקום  גם הזכיר לא ומפלתו אשור על שבנבואותיו אמרנו

בהחלט  עליו הגזרה שנגזרה לנביאו ה' השביע  שלא לפי ישראל הרי על שיפול עליו ה'

אם תנאי  על להתפרש כולם  ויוכלו סתם . הנבואות  כל נאמרו אבל פנים , כל על ושתחול

למען הגמורה העצה מנביאו ה' העלים כי  והטעם האלו. לנפלאות  שיזכו ההוא הדור ישוב

הטוב  דברו את ה' יקים  למען ה' אל לשוב לב ויתנו אשור, מלך בבוא  ישראל ויפחדו ייראו

רד"ק 593. לשון כאן  עד

הנ"ל 594. רד"ק  כדברי 
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הדור  על שנאמרו הטובות  ההבטחות  שאר ולקיים בארצם  אשור לשבור עליהם דבר אשר

" זה במקום  אמר לנביאיו, אשור על עצתו ה' הודיע שלא  ולפי דמיתיההוא. כאשר לא  אם 

היתה  כד)"כן  "(יד, אמר ולא יעצתי, דבריו,"כאשר והשומעים הנבואה, המדבר הנביא  כי .

ייטיבו  לא  אם תנאי  על אשור על ה' חשב שכן חשבו אבל  ה', עצת  היא כי  ידעו לא 

החלטית בהסכמה יעץ שכן  אזנם גלה לנביאיו ה' שהודיע  בבל חורבן אבל מעשיהם.

אמרתי שלא אשור מפלת אם אמר כן  ועל שיתבאר. וכמו פנים, כל על הגזרה ושתחול

" כישיעצתילכם נביאי, על פה פתחון לכם היה לא  מתקיימת הנבואה היתה לא  ואם כן , "

לעומתם , העליונה החכמה ארחות מחשבות השתנו המקבלים  ובהשתנות תנאי  על נאמרה

החלושים"ואעפ  ישראל והציל איש, לא  בחרב העצומה ומחנהו גדול מלך ונפל היתה . כן  כ

מלכותם ותמחה בבל שתחרב אתכם  המבטיחים  נביאי  דברי על שתבטחו שכן כל ַמידו,

" ואת החלטית . בהסכמה יעצתי  שכן  הודעתים כי  נבואתם. ושתתקיים  השמים אשר מתחת 

תקום היא  כי כד)"יעצתי "(יד, כי  תעמוד , לעולם  יי' יא)"עצת  לג , בעבור (תהלים לא .

רש שחשב כמו זה אמר ז "נבוכדנצר על "י שיבטחו בבבל הגולים  ישראל לב לחזק אלא ל,

שיתבאר  וכמו המרשעת, בבל מלכות עולה, בני בנפול מגלותם  ויוציאם שיפקדם  ה' ְַָדבר

והבן . עוד.

ג' חלון

"˙‡Ê כ על היעוצה הגויםהעצה כל על הנטויה היד וזאת הארץ, כו)"ל יד, .(ישעיה

יעוצה  עצמה הזו העצה וממשלתה, מלכותה שתאבד בבל על שיעצתי כמו פירוש .

העליונה  והיד בבל. אחר בארץ שתעמודנה וממלכותיה הארץ כל על ית' אצלו והוסכמה

להבטיח  הזאת הנבואה יסוד והנה הזדים. הגוים כל את להכות  הנטויה היא  בבל את  המכה

שהזכיר  אחר ולכן  להכרית. יהיו בארץ שתעמודנה הממלכות וכל הגוים  שכל ישראל את 

כמה  ושימשלו שני  פעם לגלות יצאו כי רמז ההיא , בעת מגלותם וצאתם  בבל ֵַָמפלת 

ב  השם כי  לבבם, ירך אל ישראל. על תאבדנה "מלכיות פנים  כל שעל גמורה בהסכמה יעץ ה

" כולם. ירושליםהממלכות  לבת  ממלכת הראשונה הממשלה ח)"ובאה ד, ענין(מיכה  וזהו .

ב  השם  זאת והראה ודניאל. זכריה כמו הנביאים  עליהם  שנבאו ממלכות ה "ארבע

ע דניאל עבדו ביד הפתרון  והודיעו הצלם , בחלומו מלכיות"לנבוכדנצר על שרומז ה

" ידי על ישבר מלכותם ובאחרית בעולם . בידיןשימשלו לא  די לד)"אבן ב, את(דניאל ויכה

בעולם . מקום עוד לו ימצא ולא רוח  אותו וישא  רגליו, על הממלכות595הצלם ימחו ואז

ממלחמת דניאל שראה במראה וכן שם . שמפורש  כמו לישראל, המלוכה ותבוא  כולם  האלו

חיות ותהיה 596ארבע העולם , מן  כולם  הממלכות  את וימחה למשפט ה' יקרב כי  בה שנזכר

עליונים . לקדושי  לנ 597המלוכה ה' הודיע גדול ולטעם בארץ. השם  מלכות  ביאיו והיא 

לד-לה 595. ב, דניאל 

א-יד 596. ז, דניאל
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"שיעץ " ויאמרו ויפחדו ייראו שלא  [כדי ] הוא  תנאי, על האלו הנבואות  נאמרה ושלא  אבדה "

לנו  נגזרנו יא)"(ע"תקותנו לז , יחזקאל ישראל פ בני  ישבו רבים  ימים  כי הנביאים כל ראו כי .ֵ

" שר בגלות  ואין  מלך ד)"אין ג, המלכות(הושע  יד תחת וביותר יפגשום, ורעות צרות  וכמה .

ב  השם הודיע  ולכן העצומה. בממשלתה המאריכה החזקה מראשית ,"הרביעית  לנביאיו ה

" בארץ, המלכיות  ארבע עמוד יחדיו שיעץ קודם  הימים  שבאחרית החלטית  בגזרה השם  "

מפשעיהם יבושו ולא הגאולה, מן יתייאשו ולא  הנשברים הלבבות  [ינחם] ובזה יסופו

" לאמר גלותם בימי  מרבים  שהם הטובותוחטאתם  הנבואות תתקיימנה לא  בחטאתם כי 

עליהם הגזרה "שנאמרו תחול פנים  כל על תשובה, עושין אין  בין  תשובה עושין בין  אלא  .

הארץ. מן  הגוים כל של והממלכות  הממשלות  להעביר העליונה

ÔÎÂ דניאל "598אמר חמודות עליוניןאיש  קדישי מלכותא יח)"ויקבלון ז, כן(דניאל ועל .

" בפרשת האחרונה [בגאולה] המשיח  המלך ענין שהזכיר ישיאחר מגזע חוטר (ישעיה "ויצא 

א) עוד 599ונצפה יא, יעמדו לה ושקודם הזאת, הנבואה נאמרה רבים לימים כי  הנבואה,

" פרשת אחריה הזכיר אותם . וירעּו בישראל שישתעבדו בארץ מלכיות בבל ארבע משא ְֵָ

אמוץ  בן  ישעיה חזה א)"אשר יג , תהיה (ישעיה שהיא העצומה בבל מלכות  מפלת  בה וכתב ,

ב  השם  גזר כי והודיע  מלכיות . לארבע מלכותה,"הראשונה שתאבד העליונה בעצתו ה

שכני שהן ופלשתים  ודמשק ומצרים מואב הגוים שאר על רבות נבואות הזכיר כן  ואחר

גם כי ואמר תמיד. עמהם הרעו הם וגם  ישראל, ארץ כל סביבות השוכנים  הרעים , ישראל

הזכיר  זה ועל פנים . כל על העליונה הגזרה עליהם  ותחול הפורענות, כוס תעבור עליהם

הגוים" כל על הנטויה וידו הארץ כל על היעוצה העצה כו)"זאת ובסוף (יד, שפירשנו. וכמו

רז  כדברי  והחזקה העצומה אדום מלכות  מפלת  הזכיר הנבואות "600ל "כל ָקרבו בפרשת

לשמוע א)"גוים לד, בנבואה 602והאריך 601.(ישעיה שהאריך כמו ושממותה חורבנה בסיפור

החריבה 603הראשונה  והיא  מלכיות, לד' אחרונה אדום כי ושממותה. בבל חורבן בסיפור

פנים , כל על עליה תחול והגזרה מארצנו; והגליתנו היכלו ושרפה השניה בפעם ארצנו את 

" הארץ כדרך כל על היעוצה העצה יון ,"זאת  וחורבן  ומדי , פרס  חורבן  ענין הוזכרו ולא  .

ב  השם חפץ לא לדעתי  האמצעיות. המלכיות  שתי  הנביא "שהן  ישעיה עליהן שינבא  ה

פרס  מלכות הקמת  נכתב ידו שעל לפי  והטעם  בעולם. לפניהם  שנה מאתים כמו שהיה

לישראל  רשיון שיתן  הראשון המלך כורש  ושיהיה בבל, מלכות את  יחריבו ושהם  ומדי ,

כורש לבב את אמצו האלו והנבואות בשבחו. ויספר והקדש , העיר ולבנות מגלותם לצאת

כז 597. יח, פסוקים ז, דניאל

כג598. ט , דניאל

הנבואה 599. את ראה הצופה

חרבי "600. בשמים "רותה א כא, רבה שמות

למשפט"601. חרמי עם  ועל  תרד, אדום על הנה חרבי, בשמים  רותה ה)"כי (לד,

ל"ד 602. בפרק

י "ד 603. בפרק
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עצמו  הזה שהנביא יתכן  ואיך עזרא . בספר שכתוב כמו בידם, ולהחזיק ישראל את  לשלח

הכתובים האלות דברי את  כשמעו כורש לבב וירך יון, ביד ומפלתו חרבנו סיפור לזה יסמוך

להן קודם  כי ויון , פרס מלכות אבדן ענין  להודיע  ההיא בעת  צריך היה לא  גם בספר? עליו

את להודיע  דניאל את ה' הקים  פרס , מלכות ועמדה בבל נשברה וכאשר בבל, מלכות  קמה

אחריה  ותקום תעמוד, לא היא וגם  יון , מלכות אחריה ושתקום  תעמוד, לא  היא גם  כי עמו

הרביעית . המלכות

ÔÎÂ,פרס מלכות כשהושפלה כי ויון, פרס באבדן  ישראל וגאולת  ישועה קרן  צמח לא

זה  כל ומטעם הרביעית. המלכות עול תחת  באו יון , מלכות  כשהושפלה  יון. יד תחת  היו

הראשונה  המלכות  מפלת  על רק ישראל ישועת  להגיד השם  בו ובחר ישעיה נבא  לא 

אדום תרד וכאשר ירושלים . העיר ובנו מגלותם  ישראל יצאו בבל [במפלת ] כי  והאחרונה,

לענותו. עוד עולה בני יוסיפו ולא שניה, פעם מגלותם  ישראל יצאו ומעצמו 604ממעלתה ְֵַָ

לנבא  ישעיה החל והנה תעמודנה. לא  והאחרונה הראשונה בין  שיקומו שהמלכיות שמענו

ומ  אשור מלך סנחריב תבוסת אחר ואדום והגוים בבל אשור על כי ישראל. הרי על ֵָחנהו

נלחם כי  בידו. עלתה ולא העמים  בין אותנו ולהגלות ארצנו ולהחריב להשמידנו חפץ היה

ב  יקומו "השם יהודה שבעון  נבא  אז ׁשדּוד, נפל וכאשר הנטויה, ובידו החזקה  בזרועו עמו ָה

ועל  לאבדון. תהיה אחריתם אבל ויצליחו. לישראל הרעות  יעשו והם בארץ מלכיות ד' עוד

מופת אשור מלך ממפלת  עשה למעלה.605כן  כמבואר הממלכות שאר מפלת  על נאמן 

מלכים , בספר שכתוב כמו השבטים, עשרת את ישראל את  הגלה אשור ועדיין606ואולם 

סבל  לבדו ויהודה אשור, מפלת אחר שקמו מלכיות ד' עול סבלו ולא מגלותם , ׁשבּו ָלא 

כן ועל ספרו. בראשית  שכתוב כמו וירושלים יהודה על היה ישעיה נבואת ועיקר ָעּולם .

להזכיר  החל וירושלים , יהודה על סנחריב מביאת בימיו שקרו הנבואות  שהשלים  אחר

ותשועת ואבדֹונם מלכיות ארבע  ענין והוא ההוא , הדור אחרי בארץ תצמחנה אשר ְְָָחדשות

ישראל  תשועת  על נבא האחרונה, המלכות  מפלת  שספר ואחר הימים . באחרית  ישראל

" בפרשת שכתוב כמו עולם, גאולת  וציה וגאולתם  מדבר א)"ישושום  לה , כן(ישעיה  ואחר .

כן עליו נבא שכאשר להודיע איש , לא בחרב ישראל הרי על נפל ואיך סנחריב ענין  ֵֶֶָכתב

באחרית וגדולתם ישראל מעלת על לנבא החל כן  ואחר ארצה. דבריו מכל דבר נפל לא ְָָהיה,

פרשת תחלתן  רבות . נבואות זה על ונבא  הבא . לעולם להם שתקראנה והטובות  הימים ,

עמי" נחמו א)"נחמו מ, ב (ישעיה השם  העלים  ולא  הספר. סוף בעצה "עד שיעץ נביאיו מלב ה

למען הארץ, מן  הגוים  מלכות  שתאבדנה ה',607גמורה אל לשוב לב ויתנו ישראל יפחדו

כי דומים. הענינים אין כי למעלה. שביארנו כמו סנחריב בענין  עצתו שהעלים  כמו

י604. ז, שמואל-ב ע"פ מליצה

להוכחה 605. סימן 

ו606. יז, מלכים-ב

פחדם607. מתוך  בתשובה ישראל ישובו למען זו גמורה הבטחה להעלים  ראוי  היה כלומר
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רבים לימים  הוא  מלכיות ד' מפלת  על שנבא מה אבל בימיו, קרו סנחריב על נבואותיו

ב  השם שיעץ מה ולולי וכמו "ורחוקים . הגאולה מן  נואשים  היינו מפנינו להאבידם  ה

מתעברים ושנהיה ה', מן  לבנו שיסיר ממה זה אין ית ' עצתו יודעים  שאנו וזה שאמרנו.

עומדים ויום  יום ובכל מתי? עד יודע  ומי הימין , קץ הודיענו לא כי בישועתו, ובוטחים 

לכלותינו, ותחנונים608עלינו רחמים  [בקשות] ישפוך שלא אפשר אי  ה' את  הירא האיש  ומי

ז  קדמונינו שדרשו כדרך ישועתנו, קץ ויחיש לגאלנו שימהר ית ' על"לפניו צח א)"(סנהדרין

" פסוק אחישנה על בעתה יי ' כב)"אני  ס, כונות(ישעיה  כלל דרך ועל בקצרה השמעתיך הנה .

" כי תראה בספרו ותחקור תדרוש  ואם אמוץ. בן  ישעיה בספר הנכתבות  ְִַמפּתח הנבואות 

מישרים ו)"שפתי ח, כולם .(משלי הענינים אמתת  על להעמידך הקצרים הרמזים  ויספיקו ,

ד' חלון

"ÈÎ?ישיבנה ומי  הנטויה, וידו יפר? ומי  יעץ, צבאות כז)"יי' יד, עתה (ישעיה  פירוש . .

וכל  הגוים כל אחרית  כי  ותאמינו תדעו הארץ, כל על יעוצה הזאת העצה כי לכם שהגדתי 

ומי לעשותה, הזאת הסכמה והמסכים  היועץ הוא צבאות  ה' כי  ותהו. אפס  הממלכות

תופר  רבות  פעמים  החלטית, הסכמה ומסכים היועץ האדם כי  עצתו? להפר בעדו יעצור

" כדרך הפועל, אל תצא  ולא  ותופר עצתו עצה י)"עוצו ח, והנה (ישעיה  למעלה. ובארנוהו

" בתאר אדם] [מחשבת  תתואר מקום  עושה "עצה מכל והיה בהחלט המסכים הוא  כי  ,

כן ואין למעלה. שבארנו הכלל וכדרך עצתו, להשלים  הכח  ממנו ה' מנע  כי לולי  כעצתו,

ב  השם  של עליונים"עצתו הצבאות אלהי  הוא כי מזה, רב עלוי  ויתרומם  יתברך ה

ולכן עצתו? יפר ומי  כולם , את  מחיה והוא לפניו, משרתים  עבדים כולם ותחתונים ,

" היעוצה כשאמרתי העצה שמא "זאת תאמרו ואם  בארץ. ה' יעשה כן כי  התבשר כבר ,

ב  והוא  תנאי, על הנבואה תהיה כן  אם  טובו? מדרכי  והסכים"יתנחם יעץ כי אלי  אמר ה

ו  החלטית . בעצה זה ויתנחם"על אדם ובן  ויכזב אל איש  יט)"לא כג , הפרת(במדבר והנה .

יקומו  או שיחלה משל דרך על כמעשהו. לעשות העצה בעל יוכל שלא  להיות תוכל העצה

שאמרנו. וכמו העליונה בעצה יתכן לא  זה וכל המעשה. ממנו המונעים אנשים  עליו

שנ  משל דרך על תצלח. לא אך כעצתו, יעשה אבל תופר לא  עםולפעמים  להלחם  ועץ

לא  זה וגם  מעליו. עלֹו והסיר ממנו, הנלחם  עליו התגבר כן ואחרי כעצתו ועשה ֻפלוני ,

זה  ועל נגדו. הגוים כל גבורות נחשבים  מאזנים  ּוכׁשחק מידו. מציל אין כי ית ', אצלו ְַַיתכן

" ישיבנה?אמר ומי  הנטויה, ב "וידו לו כי  ידעתם כלומר לעשות". והחזקה הנטויה היד ה

היא  אתכם שהבטחתי  מה כי מזה, היוצא מעליו? ישיבנה ומי ובארץ, בשמים  חפץ כאשר

ב  הוא כי וטענה, ספק אחריה נשאר שלא  גמורה לא "הבטחה כי יעשה, כן כי  ודאי יעץ, ה

ב  לו כי  כולם, והממלכות הגוים  יאבדו כי  כעצתו ויעשה העצה. יפר מי ואין היד "יתנחם ה

והבן . ישיבנה? ומי הנטויה

שעמדה"608. "והיא פסקא פסח, של הגדה מן  לשון  ניב
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ה ' חלון 

"ÔÎÏאם תימן , יושבי אל חשב אשר ומחשבותיו אדום, על יעץ אשר יי' עצת  שמעו

נוהם עליהם  י ׁשים לא אם הצאן , צעירי יסחבום  כ)"לא מט, מבטיח (ירמיה הנביא פירוש. . ְִֵֶַ

ב  השם הסכים  כי  המלכות"לישראל והיא  אדום , מלכות להשמיד העליונה בעצתו ה

" אמר הפרשה ובאותה תנאי . על הנבואה נאמרה ושלא יי'הרביעית נאם  נשבעתי בי כי 

עולם לחרבות תהיינה עריה וכל בצרה, תהיה ולקללה לחרב לחרפה לׁשּמה מט,"כי  (ירמיה ְְַָָָ

למעלהיג ) ובארנוהו תבטל, לא  אשר הבטחה היא והשבועה ו). חלון ה דברי(חדר והנה .

ישעיה לדברי דומים הזאת כו)הנבואה "(יד, הארץ שאמר כל על היעוצה העצה .זאת  "

" ואמר בספרו. מכותיה וכל אדום חורבן לילה וכתב בוערה. לזפת וגו' לזפת  נחליה ונהפכו

בה  עובר אין  נצחים  לנצח  תחרב לדור מדור עשנה, יעלה לעולם  תכבה, לא  (ישעיה "ויומם 

ט-י) למעלה.לד, שבארנו כמו והכונה בספרו. המפורש לזה וכדומה

‰ÓÂ" אמר מאד. קשה שמליצתו לפניו הנאמר המקרא הוא להודיע הנה שחפצתי

אפקוד, אליה בחור ומי  מעליה, אריצנו ארגיעה כי  איתן , נוה אל הירדן מגאון יעלה כאריה

לפני יעמוד אשר רועה זה ומי יועידני, ומי  כמוני  מי יט)"כי  מט, רש(ירמיה פירש ז ". כמו "י  ל

האויב  יעלה כן אריות, מקום  שהוא  הירדן  מן  העולה ארגיעה,609אריה וכי  איתן . נוה אל

אל  קטן  ברגע  לו וישוב יחריבנה, ובהצלחה פתאום  מעליה. אריצנו הרגע. את  שאקרב

'מעל  וכן לה, ועליון עליה מתגבר שיהא  לה ממעל מעליה, אריצנו אומר ואני  מקומו.

ז)לרקיע ' א, לו'(בראשית  'ממעל ב), ו , למדיו'(ישעיה 'מעל לט)"(שמו", יז , עא ודבריו 610כ.", ְַָ

רד  ודברי הכתוב. בפשט ז "נכונים ""ק שאמר אשקיט ל כאשר מעליה, אריצנו ארגיעה כי

בגלות שם  שהוא אדום  ארץ מעל אותו אריץ לישראל, עוארגיע  מלת"" ולדעתי  כ.

"ארגיעה " כמו וימאס " רגע ה )"עורי ז, רד (איוב וגם והטרוף, והכריתה הבלבול וענינן ק ". ִֵַַָָ

הזה."ז  הפירוש הזכיר 611ל

˙�ÂÎ·Â.יואב בפרשת חדשות אודיעך "612הכתוב יי'הכתוב עצת  שמעו (ירמיה "לכן 

כ) שתחרב מט, אמרו הנביאים כי דע  שלפניו. הכתוב דברי  ומפרש  טעם  הנותן  הוא  כי  ,

כי נבואותיהם . בכל זה על נכתבו פסוקים וכמה שונאיהם . בחרב ויושביה אדום  ארץ

" נאמר זו וקמו בפרשה עליה ובאו התקבצו שלוח . בגוים וציר יי' מאת שמעתי  ֻשמועה

יד)"למלחמה  מט, "(ירמיה כתיב בישעיה וגו'. תרד אדום  על הנה חרבי , בשמים  רּותה ְִָכי 

אדום בארץ גדול וטבח  בבצרה ליי ' זבח  כי  וגו' מחלב הודשנה דם  מלאה ליי ' (ישעיה "חרב

ה-ו) "לד, אמר שעיר הר על בנבואה יחזקאל בספר וכן  כי. אלהים אדני נאם אני  חי  לכן

אדום609. הוא

רש "י610. לשון  כאן עד

ה611. ז, איוב ונמס")על  נתבקע בשרי  ("עור

טו612. יא, מלכים -א
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ירדפך  ודם אעשך ו)"לדם לה, "(יחזקאל הוא  גם  אמר יותר, מפורש עובדיה ובספר וציר .

תימן גבוריך וחתו וכו'. למלחמה עליה ונקומה קומו ׁשלח ט)"בגוים  א, פסוקים  א ,(עובדיה ָֻ

השני וכמו בבית  ג )שבארנו חלון יב, "(חדר עוד ונאמר עמי. ביד באדום נקמתי  ונתתי

יד)"ישראל  כה, בחרב (יחזקאל אדום חורבן שתהיה מורים בהם  וכיוצא הכתובים אלו כל ,

ישראל. ובית  שונאיהם

ÔÈ�ÚÂ שתהיה אמרו כי הראשונה להודעה סותר והוא  כולם , הנביאים  הודיעו שני

כתוב  זו בפרשה כי  וכיוצא. וברד ואש וברעש ברעם  נפלאותיו ובדרכי  ה' ביד אדום  חורבן 

ועמורה " סדום כמהפכת מכותיה. כל על וישרוק יּׁשֹום עליה עובר כל לׁשּמה, אדום ְִַָוהיתה

אדם בן שם  יגור ולא איש שם  ישב לא יי ', אמר יז-יח)"ושכניה מט, ישעיה (ירמיה  ובספר .

" הענין  וקפוד מפורש  קאת וירשוה וגו' לגפרית  ועפרה לזפת, נחליה לד,"ונהפכו (ישעיה

כיט-יא) לעולם. יקום ה' ודבר אמת  דבריהם  וכל ההיא. בפרשה הכתובים הדברים ויתר

ומלאו  ולכלמה, לבושת  העמים מן  שונאיו לפני ויפול במלחמה, תהיה אדום  חורבן ראשית 

זמן בה וישבו מידם , ארצם  את  ויקחו הארץ מן  ויעלו ישראל, מהם ינקמו גם  חללים. תבל

על  הכתובה הקללה כל את עליה ויביא  חטאותיה בכל ארצם על ה' יפקוד כן  ואחר מה.

למען ולעמורה. לסדום שעשה כמו עולם, ולשממות  לׁשּמה הזאת  הארץ לשום  נביאיו ְַָידי 

השכל  מוסר לקחת  הבאים [דורות ] לכל עולם  ימי כל ולמופת  לאות  הזאת הארץ תהיה

יעלה  ועשנה תמיד בוערת ארצה בעיניהם יראו כי  ולחרפה. לקללה ההיא  הארץ ולזכור

" שנאמר כמו לנצח לעולם, תחרב לדור מדור עשנה, יעלה לעולם  תכבה, לא  ויומם  לילה

בה  עובר אין י)"נצחים לד, עול (ישעיה עליהם  לקבל אחד שכם  ויורו העמים כל ויוסרּו .ְְִָ

והדם . והחרב המלחמה ענין תחלה פעם  כל הנביאים  הזכירו ולכן  עולמים . לעולם  מלכותו

ב "ואח  השם ישלח  הארץ עונש כבוא והנה והשממון . והאש  והרעש  המהפכה העם"כ את ה

סדום את  בהפוך קדם בימי  שעשה כמו ההיא . הארץ בחטאת  יספו שלא  עליה היושבים 

בארץ  לעתיד יקרה וכן ה', אש  בה בערה טרם ההיא הארץ מן  לוט את  ששלח ועמורה

כסותרים הנראים [והעונש] המלחמה מן הנבואות שתי לבאר הנביא אמר זה ועל אדום .

" ואמר זה. את איתןזה נוה אל הירדן  מגאון  יעלה כאריה האויב "הנה יעלה תחלה כלומר .

וחזק  איתן  נוה אל ויבוא האריות. מעֹון  הירדן , מגאון העולה כמו מאד, ויתגבר ְעליהם

" עליו ונאמר שבחיות גבור האריה כי ולהחריבו, כל להרסו מפני ישוב ל)"ולא ל, כן(משלי ,

ואם נוהם, על ויעלה חזק אויב אבוד על שאמר 613יבוא וכמו קנו, ובסלע מושבו איתן ְֵֶ

" גבעה עליו מרום ּתֹופׂשי  הסלע  ּבחגוי  טז)"שוכני  מט, כי(ירמיה  וישחיתהו יורידהו ומשם . ְְְִִֵַ

" אמר כן  ואחר עובדיה. בנבואת  כמבואר לפניו, יעמוד מעליה לא  אריצנו ארגיעה (מט,"כי 

בכל יט) ושוממה שמה אותה לשים אדום , את אנכי שארגיעה הנזכר הזמן  וכשיבוא  כלומר ,

מנחיל  אריץ אז בארצו, אעשה אשר בה 614נפלאותי  היושבים  לעם  אצוה כי מעליה, ארצה

למרות 613.

לעיל 614. כאמור  אדום , ארץ  את שנחלו  ישראל  עם  ַכלומר 
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" כמו מכותיה, בכל יספו לבל מעליה וירוצו שימהרו ארצם את הבור שנחלו מן  "ויריצוהו

יד) מא, וברד (בראשית  אש מלחמתי  בכלי  מפקד הנני  מעליה, בה היושבים  יסורו וכאשר .

הטורפות החיות  עליה ואפקוד עולם . שממות אותה ולשום  ההיא  הארץ את ורעש ורעם 

יענה  ובנות  ועורב 615תנים ינשוף וקפוד ולילית616קאת ושעירים  ואיים  שאר 617ציים עם ַ

ע ישעיה בנבואת הכתובים  ""בעלי-החיים  שאמר כמו עולם עד ההיא  בארץ שישכנו כיה

יירשוה  עולם עד בקו, להם חלקתה וידו גורל, להן  הפיל והוא קבצן , הוא  ורוחו צוה הוא  פי

בה  ישבו ודור טז -יז)"לדור לד, "(ישעיה  אמר זה ועל אפקד . אליה בחור יט)"ומי  מט, ,(ירמיה 

ואלה  שארגיעם . הרגיעה אחרי  עליה [וישבו] ההיא הארץ לירש  בחרתים  אשר ְִָָכלומר

ע ישעיהו מחזון  כבר נודעו ""הבחורים  אמר אלה כל ועל כמוניה. מי וזאת(שם)"כי  .

ב  השם שיעשה הנפלאות על אדו "המליצה בארץ ומופתה אות שהן והשממון, המהפכה ם;

ב  כרצונו."שהוא היצורים טבעי  להפוך ושליט  רב אדון-עולם  ֵה

ÔÎÂ" ופלא הפלא שהיה הברד מכת  אצל בתורה הברד כתוב בתוך מתלקחת "ואש

כד) ט, "(שמות שאמר הארץ , בכל כמוני  אין  כי  תדע  יד)"בעבור ט, דברתי(שמות ונכבדות  ,

" בספר זה חןעל "618"רוח ואמר יועידני. יט)"ומי מט, המליצה (ירמיה הגזרות619וזאת על

אנשי תראו אם  כאומר העליונה. חכמתו בארחות הקצוב במועד אחד כל שתבא  הגזורות 

וכמו  בחכמה, חפץ לכל עת כי  אני  גזרתי  זה גם רבים, דורות  ומצליחים  הולכים אדום 

" האזינו בשירת תמוט שכתוב לעת  ושלם  נקם  לי  באוצרותי, חתום עמדי  כמוס  הוא  הלא

למו  עתידות וחש  אידם  יום  קרוב כי לה )"רגלם, לב, יפלו (דברים שבו מועד קצבתי ואני .

ואמר  ושוממה. ׁשּמה מהפכה ארצם  תהיה שבו אחר מועד קצבתי  וגם  מלחמה, בחרב ַָאדום 

לפני" יעמוד אשר רועה זה יט)"ומי  מט, בחרב (ירמיה אדום מפלת  על המליצה וזאת ,

" אשר זה ומי  אני . יעצתי  כן כי [לפנישונאיהם , להם"יעמוד תועיל לא כי  עצתי, להפר [ ַ

בא  ועתה הראשון. בבית  ופירשנוהו עובדיה בספר כמבואר וגבורתם, ותבונתם  חכמתם 

אבל  תנאי  על נאמרו לא  ובשבועה, בגזרה הם  והמהפכה, המלחמה הדברים, שני כי להודיע 

" אמר זה ועל במועדם. אדוםיתקיימו על יעץ אשר יי' עצת  שמעו כ)"לכן  כלומר (מט, ,

" וכן  המלחמה, על הרומז האריה מן משל ברמז שהגדתי  אפקוד אחר אליה בחור "ומי 

על  ה' יעץ שכן בביאור מודיעם הנני  הטורפות , לחיות  מדֹור ושתהיה השממון  על ָהרומז

" הראשונה, על הצאןשתיהם . צעירי  יסחבום  לא כ)"אם אדום(מט, יהיה כך כל כלומר ,

הזמן עד ואם  הצאן . צעירי גם  שיסחבום  לבו, ומורך חלליו מרוב כח ובלי ושבור חלוש 

צעירי גם יסחבום עתה לפניהם , עמדו לא החיות וכל ונמרים כאריות גבורים  היו ההוא 

כ 615. מג, ישעיה

יא 616. לג, ישעיה

יד 617. לג, ישעיה

.618298-307 עמ' בנדפס טז-כב, מקראות טז פרשה שלמה, חכמת

ועת 619. עידן מלשון
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השניה, ועל פגריהם . ויקחו יסחבום וצעיריהם  מאד, החלושים בעלי -חיים הם וצאן  הצאן,

נוהם" עליהם יּׁשים  לא  כ)"אם  "(מט, ומלת  ב יּׁשים. השם על וׁשב יחיד לשון  ופירוש"" ה. ְִִֵֶַַָ

"יּׁשים" ומלת שממה. יעשה "נוהם" כמו וארצם , וארמנותם בתיהם  הם  איתן" מט,נוה " ְִֵֶַ

ב  השם יעשה כן  אחר כלומר מלבד "יט ), כי  הזה הפירוש הבן  יושב. מאין  שממה נוהם ְֵֵֶָה

" לשון מפרש  הנבואותעצה שהוא  דברי להבין מפתח הוא גם  הזה, בכתוב הנזכר "

יושבי על חשב אשר ומחשבותיו עוד, שנכתב ומה אדום , ענין על הנכתבות  הסתומות 

בעז  זה בבית  אותו  אבאר ה."תימן ,

ו ' חלון 

"ÔÎÏ לא אם  כשדים , ארץ אל חשב אשר ומחשבותיו בבל אל יעץ אשר יי' עצת שמעו

נוה  עליהם ישים  לא אם הצאן  צעירי מה )"יסחבום נ , ממש(ירמיה  דומה הזה הפסוק פירוש .

החלטית בגזרה נגזרה בבל פורענות  שגם הודיע  הקודם . בחלון  שכתבנו הפסוק לפירוש 

יד  ומתחת  מגלותם שיצאו ישראל את הבטיח למען  תנאי . על נאמרה ולא עליונה, ַובעצה

ע ישעיה שנבא  וכמו והמרשעת . הגדולה  ""בבל תקוםה היא  יעצתי  כד)"וכאשר יד, ,(ישעיה

הודיעו  למה הטעם  תבין היעוצה העצה אותה בפירוש שכתבנו ומזה למעלה. ופרשנוהו

מרועה  כולם  אחד, ּפה הנביאים  דברי כי  ותמצא  ה'. עצת האלה האומות שתי על ֶהנביאים

שיפלו  האחד, הגזרות . שתי נגזרו בבל על גם  כי  אדום , לחורבן  דומה בבל חורבן  והנה אחד.

לאריות ונמשלים  העמים כל על ומושלים גבורים שהיו ותחת שונאיהם , בחרב גבוריהם

שכתוב  כמו אדם , שבבני  החלשים  לפני יעמדו ולא  הלב רכי יהיו אידם קץ בבוא  ולכפירים,

" דניאל לה בנבואת  יהיב אנ ׁש ד)"ולבב "(ז , נאמר ירמיה ובדברי  לנשים. לז)"והיו וכן(נ , . ֱַָ

אמוץ. בן  ישעיה בנבואת ב 620מפורש  השם  שיעשה השניה, שממה "והגזרה ארצם ה

" שנאמר כמו אתומהפכה, אלהים כמהפכת  כשדים , גאון תפארת  ממלכות צבי  בבל והיתה

ור  וגו' לנצח  תשב לא  עמורה. ואת צייםסדום שם יט-כא)"בצו יג , "(ישעיה  למורש. ושמתיה

השמד  במטאטא וטאטאתיה מים, ואגמי  כג )"קיפוד יד, בראשונה.(ישעיה תהיה והמלחמה .

בחטאתיה. יספו שלא מעליה יושביה וירוצו ה' ביד ּתהפ מאויביה נכבשת  שתהיה ֵֵָואחר

" ואמר ירמיה נבא זה עמי ,ועל מתוכה ירך 621צאו  ופן  ה'. אף מחרון נפשו את איש ומלטו ַ

השמועה  בשנה ואחריו השמועה, בשנה ובא בארץ, הנשמעת  בשמועה ותיראו לבבכם

מושל  על ומושל בארץ, מה-מו)"וחמס  נא, מלכות(ירמיה  חורבן  היא הראשונה והשמועה .

שרים מופלג חורבן בה עשה כי  הנבואות , כל עליה ונתקיימה כורש. מלחמת בחרב בבל

השניה  בשנה והשמועה רבה. באכזריות והרגם בפניו איש  עמד ולא ונשים , וטף נער ְַָָוזקנים

בבל  עיר שנהפכה הנבואות  כל אז ונתקיימו ה', אף חרון  ביום ושממותה הארץ חורבן היא

שנינו  וכן מעליה ורצו נפשם  את מלטו וישראל הקללות . שאר עם  ועמורה סדום  כמהפכת 

יא 620. כז, ישעיה

הפורענות 621. בוא בטרם  ממנה ימלטו  שבבבל שהיהודים
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עולם"ב  כח)"סדר עליהם ,622(פרק ּומלך גבוריה כל והרג  כורש . אותה כבש  ראשונה ַָבשנה

[נהפכה]. ועמורה סדום כמהפכת  השניה ָובשנה

ÔÎÂרש ז "אמר ""י שנאמר ל השמים מן  מאליה בבל שחרבה השמועה. בשנה ובא 

עמורה' ואת  סדום  את  אלהים  כמהפכת וגו' בבל ע'והיתה בבל "" ענין שנדמה ולפי  כ.

על  שאמר עצמו הפסוק הנביא והקדים שנהפכה, מלכות  נזכרו שבשתיהן צד, בכל לאדום 

" בחור אדום ומי מעליה, אריצנו ארגיעה כי  איתן נוה אל הירדן  מגאון יעלה כאריה הנה

לפני יעמוד אשר רועה זה ומי  יועידני , ומי  כמוני מי  כי אפקד, נ ,"אליה וכן יט; מט, (ירמיה

למעלה.מד) שדברנו ממה התפרש היא  כי שניה, פעם המליצה לפרש  צורך רואה ואינני  .

" מלת  רק הכתובים  שני בין  הבדל נכתב אריצםואין אדום ואצל רבים, לשון שהוא  "

"אריצנו " נאמר אדום על כי  אצלי, והטעם  יחיד. לשון  עשו " לבית שריד יהיה (עובדיה "ולא 

יח) ההרגעה א, וטרם  העם623, ממנה ירוץ ההרגעה ובעת  אחד. עד מהם יותר לא  ִֵָוהמהפכה

זה  ועל עליה. שיעלה הכתוב בתחלת  הנזכר האריה והוא  אדום. ארץ שכבשו בה היושב

" נשארו אריצנו אמר כי בבל בחורבן כן ואין  הנזכר. אריה על ׁשב הכנוי  כי יחיד בלשון "ָ

להם ישאיר שלא השם גזר לא  כי  דריוש , עליהם  שמלך החרב מן  פליטים  הרבה ָכשדים

שהם ישראל זרע גם  מהכשדים ורבים הפרסים  מעליה ירוצו ההרגעה עת  וכשיבוא שריד.

" מלת  שאין ולפי  מדי . פרס  מלך יד תחת בבבל ההוא  בעת על אריצםעדיין  שב שבפסוק "

" אמר ההיא בעת בארץ היושבים  על שב אבל בתחלתו הנזכר רבים ,אריצםהאריה לשון  "

וההבדל  ה'. אף מחרון  נפשם את  למלט מבבל ירוצו הנביאים מפי  הגזרה ששמעו רבים כי

" מלת  הוא  זהנוה השני בכתוב שהוא מה )" "(נא, אדום  ואצל יחיד, כ)"נוהםבלשון .(מט, ְֵֶֶָ

בספר  שכתוב כמו נבוכדנצר, עליו שהתגאה והמפואר היקר בבל מלך היכל על רומז ואולי 

כו)דניאל ז (ד, קדמונינו עליו ורמזו ואחר ", הרשע . אותו של בהיכל לעמוד אסור באמרם ל

" ופירש  חזר הגזרות , שתי  הכתוב יי'שהזכיר עצת  שמעו בנבואתלכן שפרש  כמו וגו', "

והבן . שנית , פעם לפרשו צורך ואין  בשתיהם  אחד וטעם  אדום .

ז' חלון

"ÈÓצבאות יי ' ארץ. נכבדי ּכנעניה שרים , סוחריה אשר המעטירה, צור על זאת ְִַָָיעץ

ארץ  נכבדי  כל להקל צבי , כל גאון  לחלל ח)"יעצ ּה כג, צור (ישעיה על כן הסכים  מי אמר . ְָָ

בספר  כמבואר העמים  כל רוכלת  היתה היא  הלא וכבודה. ועשרה יפיה לחלל המעטירה,

ג )יחזקאל בכל (כז, המצויות סחורות  מיני  מכל מלאות  הגוים  מכל האניות הלכו ואליה ,

ונכבדים עשירים  הגדולים  הסוחרים  היו שם  כי צור, בעיר סחורותיהם ומכרו המדינות ,

שם לקנות לצור אניותיהם  שולחים האחרות  ממדינות  והיו הארץ. בכל הולך ושמם

לסוחרי למוכרם מארצם  סחורה שם  ולהביא  הארץ, מכל אליה המובאות הרבות הסחורות

רבינו622. וכדברי שונות, גירסאות בזה הביא ל"ח, הערה רטנר, דב הרב במהד' עיין 

כדלעיל 623. נמאסים, שיהיו פירושו 
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אחרות, מדינות  לאנשי  נמכרות  היו הסחורות  ואלה אליה צור. צריכות המדינות  כל והיו

" אמר זה ועל המכירה. ולענין  הקנייה ארץ לענין נכבדי כנעניה שרים , סוחריה ואם"אשר .

" ואמר להשחיתה? עליה יעץ מכולם  מי יתמה הגוים , כל בעיני  ונכבדה מהוללה יי'היתה

יעץ  "צבאות  והוא  באוצרותיו. חתום  עמו הכמוס  מטעם  הזאת, העצה צבי" כל גאון ,"לחלל

" קרויה ישראל וארץ חטאותיה. בעבור ההיא הארץ גאון  לחלל בחכמתו גזר כן ארץ כלומר

""צבי כמו הצבי, בארץ מא)"ובא  יא, "(דניאל הארצות, לכל היא  ו)"צבי  כ, ודומיהם .(יחזקאל

" שנאמר בתורתו כתב עוזכםוכן  גאון את  יט)"ושברתי  כו , "(ויקרא הארץ , את  אני  "והשמותי

לב) כו , ואעפ (ויקרא כנען. מארץ ישראל ארץ בכלל הם  פלשת  גלילות  וכל וצידון וצור י".

כמו  להורישם , אז נצטוו גם  המשיח. בימי  להכבש עתידים הם  כבשום, לא  מצרים שיוצאי

" יהושע  בספר לכנענישכתוב צפונה, עקרון  גבול ועד מצרים  פני  על אשר השיחור מן

אפקה  עד לצידונים  אשר מערה הכנעני ארץ כל וגו' העזתי פלשתים סרני  חמשת "ּתח ׁשב, ֵֵָ

ג -ד) יג , "(יהושע  שנאמר כנען מבני היה וצידון בכורו . צידון יג )"(דהי "את א, צור א וכן  .

" לעתיד אמר וכן  פלשתים. מאד מגלילות  חכמה כי וצידון צור בה, תגבל חמת (זכריה "וגם 

ב) נחלתט, בתוך שהיא ולפי הקדושה. הארץ גבול בתוך ותהיינה ישראל שינחלום  כלומר .

ב  והוא עתה "צבי שתספה צור על גם  נגזרה כן על נחלתם, שיחלל ישראל כשיחטאו גזר ה

כי ויהודה. ירושלים חורבן זכרון אחרי  צור על הנבואה נכתבה זה ומטעם חטאותיה. בכל

" פרשת והיא  החורבן על נבא שלפניה חזיוןבפרשה גיא  א)"משא ב, כ [הסמיך](ישעיה 

ארץ  חורבן אחרי בגדולתה תשאר אם כי  החלטי. חורבן  תחרב היא שגם צור על הנבואה

שיעץ  העליונה העצה נגד וזה בישובה, ומקצתה חרבה, כנען  ארץ מקצת תהיה יהודה,

שאמר  וכמו כנען, בארץ יושבת  שהיא  ולפי תחרב, צידון זה ומטעם  צבי. כל גאון  לחלל

מעוזניה " לשמיד כנען אל צוה יא)"יי ' ולכן(כג , כנען, ארץ כל את להשמיד צוה ה' פירוש. .

" ואמר סמך כן ועל כנען . מארץ שהם  וצידון  צור גם לעלוז,[נכללו] עוד תוסיפי  לא 

לך  ינוח לא  שם  גם  עבֹורי  קומי  כתים צידון  בת בתולת  יב)"המעושקה מימים(כג, פירוש . ֲִ

לעלוז  תוסיפי  לא וירושלים  יהודה שחרבה עתה אבל לך. והארכתי  מע ׂשי ׁשח ּת ְֲֲִִַַרבים 

" העיר וכן  עבוריבגבולך. קומי  כתים צידון בת בתולת יב)"המעושקה בגלות .(כג, תצאי  כי

È˙È‡¯Âרש ז "בפירוש  ""י מעוזניה לשמיד כנען  אל צוה ה' שפירש מ ׁשל ל וצידון ִֶצור

בכורו' צידון 'את  שנאמר כמו עכנען  רד "" כדברי  לא  בפיו. אמת  ה' ודבר ז "כ. שפירש"ק ל

בטביעת" הים  על ידו ונטה צוה כן כי  צור, להחריב צוה ה' אם  בעיניכם  פלא  זה יהיה לא

כבשו  וברצונו במצותו וישראל ההם. המעוזים כל להשמיד שציוה והוא וכו' ומצרים  פרעה

מהם שגבה אשר קריה היתה לא  עהכל, ידע"" לא מי  וגם  זה, להזכיר טעם רואה ואיני  כ.

ב  הוא נאמר "כי  ועליה צור, לחורבן  קודם ירושלים חורבן  והנה דבר? ממנו יפלא  לא ה

ירושלים" בשערי ואויב צר יבוא  כי תבל יושבי  וכל ארץ מלכי  כל האמינו יב)"לא  ד, .(איכה

להזכיר  צורך ומה לאיים . ליהפך צור תוכל כי  שיאמינו שכן  כל נחרבה, ה' עיר ואם 

" שכל אמרנו וכבר כנען ? ארץ מכבישת  כןעצה קדמוניות ועל והתבונה, החכמה במשפט  "
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ב  השם  בתבונת  ושהוסכמה הגזרה, טעם להוכיח  שרצה כמו "לפי  חכמתו בארחות ה

" בתאר ההסכמה תאר כן על בתורה, הגזרה "עצה שכתוב שנגזרה לנביאו ה' הודיע  כי  .

שטף  והוא  נבוכדנצר, ביד צידון  גם  צור נחרבה כי שקרה וכמו תנאי . על ושאיננה בהחלט,

יחזקאל  בספר כמפורש  אש , לשריפת  והיתה למען624אותה יעץ, שכן הודיעו זה ולטעם 

תהיה  ישראל שכשיחטאו בתורה הכתובה העצה [וקיום ] לעולם . יקום  אלהינו דבר כי ידעו

שבארנו. וכמו יושביה, עליה ושממו חטאותיה בעבור לשממה כולה הארץ

ח' חלון

"¯ÓÂ‡ אעשה חפצי וכל תקום  י)(ישע"עצתי  מו , בנבואתיה  נכתב הזה הכתוב פירוש . .

" ואמר ידם, מתחת  ישראל שיצאו בבל מלכות כשתאבד ונבא בבל, על מגיד ישעיה ֵ

אחרית "(שם)"מראשית  ומקדים נעשו . לא  אחריתו "אשר מראשית-דבר מגיד ה' אני  כלומר ,

על  והמסכים  היועץ הוא אני  כי ודור, דור בכל נעשה מה מקדם  מודיע אני  וכן יהיה. מה

שמסכימים , אדם בני כדרך לא יקומו. עליהן  שהסכמתי שהענינים מצוה ואני  הדברים , כל

רבות פעמים  כעצתו, יעשה אם אדם  בן  גם  לעולם . תקום עצתי אבל עצתם ; יפרו ואחרים 

" ה' ואני  עצתו. פי על במעשהו יצלח  ולא חפצו ישיג אעשה לא חפצי כשאעשה "כל כלומר ,

יתיצב  מי כי  מראשית , בבל על עצתי  הגדתי ולכן  חפצתי . כאשר חפצי אשלים כעצתי 

למעלה. זה בארנו וכבר מגזרתו? להנצל כנגדה

"‡¯Â˜עצתי איש  מרחק מארץ עיט , יא)"ממזרח מו, קורא (ישעיה  שאני כמו פירוש . .

במראה  שכתוב והנבלות, הפגרים על לבוא ודרכו במדבר, השוכן  עוף והוא עיט ממזרח 

" הבתרים  הפגריםבין על העיט  יא)"וירד טו , אל (בראשית ממזרח בקלות -רב בא והוא  ,

רצוני שיעשה עליו והסכמתי שיעצתי  איש  מרחק מארץ קורא  אני  כן  רחוקים, מקומות

על  הבא  לעיט  והמשילֹו בבל, על רחוק מארץ חיש קל שיבוא כורש  על ורומז בבבל.

ולכן מתים , כפגרים ית ' לפניו וחשובים סרוחה, נבלתם  תהיה בבל יושבי והנה הפגרים.

בין ברית אצל בתורה המפורש  עצמו המשל והוא לעיט. נמשל לכלותם עליהם היורד

ואמר  וגוזל. לתור המשילם  לעולם מתקיימים  וישראל לפגרים , המלכיות  שהמשיל הבתרים

בתר " לא  הצפור י)"ואת  רש(טו, אומר וכן ז ". ""י לעולםל  קיימים ישראל שיהיו ."רמז

ט' חלון

"ÌÈ¯ÓÂ‡‰ ישראל קדוש  עצת ותבואה ותקרב נראה, למען מעשהו יחישה ימהר

יט)"ונדעה  ה, דברי(ישעיה  על טוענים שהיו הלב, ועקשי  העון  אנשי  מוכיח  הנביא  פירוש. .

ואין מצליחים  רשעים  וכשרואים  חטאותיהם . בעבור הפורענות המיעדים  הנביאים

קהלת שאמר כדרך בלבם  עון  מחשבות חשבו באה, יא)הפורענות נעשה "(ח, אין  אשר

יח 624. טז, פסוקים כח, פרק 
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רע לעשות  בהם האדם  בני  לב מלא כן  על מהרה, הרעה מעשה שגזרת"פתגם לפי  כלומר .

האדם בני לב לכן הרעה, כשנעשה מיד באים אינם  הרעים המעשים  על ותשלום  הפורענות

היצר  כחפץ לעשות  להסכים  ומדוחים  שוא  טענות מלא האדם בני  לב לכן  רע. לעשות בהם

" מלת כי בה. הנטוע  בביתלב הרע כמבואר בנפש  והבינה השכל על הקדוש  בלשוננו "

א)הראשון  חלון ה פעמים(חדר שבארנו כמו במעקשים  כשהולכים ולבינה לשכל כנוי והוא  ,

" החל ולכן פה. הנביא  דּבר הזאת  הּכת ועל וכעבותרבות. השוא , בחבלי העון מושכי  הוי ִֶַ

חטאה  יח)"העגלה ה, "(ישעיה  ומלת בהפך עון. והוא בטענותיהם , והבינה השכל הע ּות על "ֵָ

" ""ישר מן  ומלת  בארנוהו. זה וגם  שישחטא . הנפש , בטבע הנטועים הציורים דרכי  על "

" ומלת הטוב. הדרך מן  לחוטא דומה הרעה והעושה והיפך-הדבר. דבר מהן אחד "שוא בכל

חושבים הם  כי  והבינה השכל מחשבת על וזה במציאות. שאיננו והאפס ההעדר על

הראשון בבית  שבארנו כמו במציאות , שאין דברים ד)ומציירים  חלון ז בדרכי(חדר שאין  .

שהם תאמר כאילו  שוא . והשני אמת האחד אלא  במציאות, והיפך-הדבר דבר הבינה

ב  השם שאין המחשבות"חושבים  ידי ועל בזה, וכיוצא  הארץ את  עזב או באדם  משגיח ה

" בפירוש למעלה שבארנו וכמו החוטא . כן ואין  תמיד. רע לעשות הלב יסכים אשר האלו

עמד  לא חטאים ובדרך רשעים בעצת הלך יח)"לא  חלון ב עת(חדר כל מוסיפים  הם  והנה .

" אמר ולכן חטא . על השוא חטא בחבלי העון  מושכי יח)"הוי  ה, מושכים(ישעיה הם כי .

וע במציאות. שאינן מחשבות  ותהו, שוא  של בחבלים עונות ""בשכלם  כן העגלה י וכעבות 

""חטאה  אומרים  שהם דבריו ומפרש חטא. על חטא חוטאים כי מעשהו , השם  יחיש ימהר

ע לּבנּו"שמודיע מהרה עושה ואינו מאריך שהוא ידי על כי הוא, שכן  נראה למען נביאיו ִֵי

רע לעשות  ""מלא ותבוא תקרב פנים  כל ועל ישראל . קדוש  יט)"עצת  הפורעניות(ה , כלומר ,

תנאי, על שאינן אחר כי לעשותן . עליו שהסכים יתקיימו והמעשים  הנביאים  דברי ולפי

לא  עתה אבל הנביאים. בפי אמת  כי  נדעה אז תבאנה ואם לבוא ? אחרּו מדוע  ֱֶבהחלט,

הדעת מושחתי התאוה משוקעי  כת  הוכיח זה ולפני  עלינו. כן  יעץ כי ולהאמין  להבין נוכל

ה  כת הוכיח זה ואחר ובהוללות. פניהם"בסכלות  נגד ונבונים  וביניהם"חכמים -בעיניהם  .

בזה, יותר אאריך ולא מחברתה. רעה כתה כל כי ותבין  העון. אנשי המסופקים  לּכת  ַמוכיח 

" מלת לבאר רק הכונה היתה לא  ההחלטיתעצה כי  ההסכמה על שהיא בכתוב הנזכר "

ב  השם  הפורעניות ."שהודיע על שהסכים לנביאיו ה

"˙Â·¯תקום היא יי' ועצת איש בלב כא)"מחשבות  יט, לבני(משלי תועלת  אין פירוש . .

ב  השם  הסכים  מאז כי  החכמה, מדרך נלוזים בהיותם  בדרכיהם העליונה "אדם בעצה ה

האדם והנה יפר. מי  יעץ ה' ואם  לרשעים; העונש ופירעון  בתמים, להולכים  השכר מעשה

לפי להועיל לו להיות  מעשה לעשות  חזקה מחשבה בו יוליד צורה וכל יצרו בדרכי ההולך

ויעלה  יצלח יעשיר. כן ידי  שעל ואומר כך או כך לעשות  שיחשוב משל דרך על מחשבתו,

ה' עצת כי  מעשהו. תצלח  לא  בסכלות  נוהג  בהיותו כי  טועה, והוא בזה וכיוצא לגדולה

ב  השם הסכים  מצותיו "וכאשר לקבל לך ראוי ולכן לרעים. ורע לטובים  טוב יהיה, כן  ה
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" כתוב שלפניו בפסוק כן ועל ימים . והארכת  לך ייטב למען בחכמה וקבל וללכת עצה שמע 

באחריתך  תחכם  למען  כ)"מוסר, ואם(יט, החכמה, בדרכי ההרגל רק לבקש לך אין  כלומר .ְֵֶַ

כי תצליח , לא  כן  תעשה לא ואם חסידיו. על ה' יעץ כאשר עליך, ברכות  ינוחו אז תחכם

" פנים כל תקוםעל היא  יי' בעז "עצת  יתבאר ועוד זה.". בבית ה

"˙ˆÚ ודור לדור לבו מחשבות  תעמוד, לעולם יא)"יי' לג , שמסכים(תהלים מה פירוש. .

ב  השם  כדרך "עליו תעמוד לעולם מהן אחת כל ולרע , לטוב גזרותיו כלל והן לעשות , ה

יפר?" ומי יעץ, צבאות  יי' כז)"כי יד, למעלה(ישעיה  ובארנוהו ד). שמסכימים(חלון מה אבל .

" כדרך תעמוד. לא  ברשעתם הגוים ותופר עליו עצה י)"עוצו ח, למעלה (ישעיה  ובארנוהו

ט) חלון ב "(חדר לפניו שאמר ומה עמים. מחשבות הניא גוים  עצת הפיר י)"יי ' לג , (תהלים 

למעלה ג )מבואר  חלון ג  .(חדר

"‰Ó‰Â גורנה כעמיר קבצם כי עצתו, הבינו ולא יי ' מחשבות  ידעו יב)"לא ד, .(מיכה 

ב  השם שהסכים מה הבינו לא למלחמה אז שיבואו העמים  בעצתו "פירוש . עליו ה

הסכים כן כי ולמען625העליונה, העצה. חכמת  טעם עצמו והוא  למלחמה, כולם  שיבואו

הזה  הפסוק וגם כולם , שם  יפלו והם שם, המקובצים  כעמרים אחד, מקום אל כולם  יקבצו

בעז  עוד ה."יתבאר

י ' חלון 

"˙ÂˆÚאומן אמונה א)"מרחוק כה, והסכמת(ישעיה רחוק מזמן שיעצת  העצות פירוש. .

נפלאות עשית כי ראינו עתה כי וקיימים . נאמנים אומן  אמונה הם הארץ, ממלכות  להפיל

השבים לשון  על מדבר הזה הפסוק קדמוניות . משנים  לעשותם עליהם שיעצת הגדולות 

" הכתוב וראשית אז. שיעשה והנורא  הגדול ה' מעשה ורואים הגלות  מן אלהילעתיד יי'

פלא  עשית כי  שמך אודה ארוממך א)"אתה הקורות(כה, בחזיונו שראה הנביא כלומר .

העתיד-לבא  הדור מאנשי הוא  וכאילו כבר, עשוים הם  כאילו בעיניו היו לעתיד שיקרו

עשותו  בעבור עם  בקהל וירוממוהו לה' תודה ויתנו לפועל. העצות צאת בעיניהם שיראו

אמר  זה ועל הראשונים , הנביאים עבדיו ביד רחוק מזמן עליהם שיעץ הגדולות  הנפלאות

אומן" אמונה מרחוק עצות פלא  עשית  ב "כי השם  כי פנים". כל שעל לנביאיו מאז הודיע ה

הממלכה  ולהשיב והממלכות  הגוים להאביד נפלאותיו, ככל הימים באחרית  אתנו יעשה

" כדרך הארץ לישראל, כל על היעוצה העצה כו)"זאת יד, "(ישעיה  וכן  למעלה. לכןובארנוהו

אדום אל יעץ אשר יי ' עצת כ)"שמעו מט, יודו (ירמיה  האחרון והדור למעלה. בארנו וכאשר

ש חסדו "לה' סמך ולכן עצתו. את  ארמוןמלא  למ ּפלה, בצ ּורה קריה לגל מעיר ׂשמ ּת כי ְְִִֵֵֵַָָ

יּבנה  לא  לעולם מעיר, ב)"זרים  והבן .(כה , כולם , העמים  מן ] [צוררינו חורבן  על וזה . ִֶָ

הקב"ה 625.
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"e¯‰Ó לעצתו ח ּכּו לא מעשיו יג )"שכחו קו , "(תהלים מלת פירוש. ההמתנה חּכּו. על " ƒ¬ִִ

" כמו הבטחון , לו בדרך וקויתי  יעקב מבית  פניו המסתיר ליי' יז)"וחכיתי  ח, פירוש .(ישעיה .

חכמה  בארח  הזאת וההמתנה יעקב. מבית  פניו עתה המסתיר ה' ישועת  על ממתין אני

ברצונו, חיים  באפו רגע ואם רצונו. לעושי טוב גומל אל הוא  כי  ידעתי כי טעם , ֵובטוב

" כדרך התקוה, ּפעלֹווהיא יקוה ב)"וכשכיר ז , למעלה(איוב זה על ורמזנו יד). חלון ו .(חדר ֳָ

רד  כדברי שונות  במלים ענין  כפל ז "ואיננו ""ק וכן  לעצתיל. חכו לעצת"לא המתינו לא .

ב  השם כי  סכלותם  גודל והגיד להושיעם . עליהם שיעץ למושיע"ה' להם שיהיה נשבע ה

על  שאיננה ההחלטית  העצה והיא ילכו. אשר הדרך בכל עמהם  ושייטיב לעם , לו יהיו והם

ה' מעשה את ראו והנה בתוכו. אויביהם וׁשקע הים את  להם  קרע כי  שעשה וכמו ִַתנאי ,

לפניו, ושרו בו האמינו אז כי  וראיה, עבדו. משה ביד שדּבר עצתו וׁשמלא והנורא, ְִִֵֶֶהגדול

" שכתוב תהלתו כמו ישירו בעבדיו יב)"ויאמינו קו , האחת ,(תהלים  רעות . שתים עשו והנה .

אמונה  עצותיו כי ומופת אות  שהן בעיניהם , שראו והטובים  הנפלאים  מעשיו שכחו כי

טעם , ובטוב חכמה בארח ישועתו על להמתין  להם  היו כי לעצתו, חכו לא  כי  והשני , אומן.

לא  והם  יפר? מי יעץ, ה' ואם מוחלטת , בעצה אם כי תנאי על הנבואות היו שלא  אחר

וכמו  נגדו, והלינו ורבו ה' מדרך סרו מיד מועט, זמן  דבר שחסרו פעם כל אלא כן, עשו

" והולך עגל שמספר יעשו וגו'. למשה ויקנאו וגו' בישימון אל וינסו במדבר, תאוה ֵויתאוו

מריבה  מי על ויקציפו וגו' פעור לבעל ויצמדו וגו' חמדה בארץ וימאסו וגו' (תהלים"בחורב

יד-כח) ישועתקו, על המתינו לא  דבר שחסרו פעם  שכל התורה מסיפורי  תמצא  דבר סוף .

וראב  והבן. ורבו, והלינּו נפשם קצרה אך הטוב, כל להם  לתת  ׁשדּבר ז "ה' ""ע  אמר לא ל ְִִֵֶֶ

תאוה  בשר יאכלו שלא  להם  טובה היתה השם  עצת כי  לעצתו, עחכו מצאתי"" ולא  כ.

" כתוב כן  כי בשר לאכול להם אמר ולא  בתורה. כתובה הזאת ישחט העצה אשר איש  איש

הביאו  לא  מועד אהל פתח ואל וכו' כשב או ג -ד)"שור יז, בפתח (ויקרא שישחטו והמצוה

בעלילות שבאו בעבור רק תאותם  על נענשו ולא הבשר. להם שיאסור לא  מועד, אהל

" למלת  טעם אין  זה ולפירושו תועה ודברו במן , ומאסו חכו דברים ""לא ויאמר שמעו , לא

""עצתו  זה ענין  קרא ולמה ורש"עצה . ז "? ""י פירש  לו ל קוו לא  לעצתו. חכו עלא  ואם"" כ.

ישר. פירושו כי  תבין  שפירשנו מה תסתכל

י"א  חלון

"˙ˆÚÂישלים כו)"מלאכיו מד, "(ישעיה נקראים הנביאים  פירוש. "מלאכים. כדרך ויאמר "

לאמר  לעם  יי' במלאכות  יי ' מלאך יג )"חגי א, מפלת(חגי על נבאו אחד פה הנביאים  והנה .

אני , שיעצתי מה לכם  מגידים הם כי ישראל. ותשועת  בהסכמה 626בבל הסכמתי  כן כי

בזמנו  כי בנבואתם, שהודיעו העצה אשלים כי  ותדעו המעשה. אחריה שתמשך מוחלטת 

" ואמר שפסק כמו יעצתי . כאשר האומר אעשה ישלים, מלאכיו ועצת  עבדו דבר מקים 

הקב"ה 626. של דבריו אלו
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האומר  אוביש . ונהרותיך חרבי  לצולה האומר וכו'. תבנינה יהודה ּולערי  ּתּוׁשב ְֳִֵָָָלירושלים 

ישלים חפצי וכל רועי כו-כח)"לכורש מד, "(ישעיה תפרש  תרצה ואם ורומז מלאכיו . שלוחיו. "

רשיון ולתת  בבל, את  להחריב גזירתו למלאות השם השגחת שלוחי  שהיו ואנשיו כורש על

ואנשיו  כורש עליהן  שיסכימו העצות השם  ימלא  כי  והודיע ירושלים . את  לבנות לישראל

" כדרך בבל על ימלא במלחמותיהם  עצתך ה )"וכל כ, "(תהלים  ונזכר למעלה. ובארנוהו "עצה ,

אצלו  ונכתב המבוקש, להשגת טובה היא עצה עניני סתם כי  שיסדנו הכלל כדרך סתם

שאמר  להצליח , המלחמה בדרכי העצות על שהוא מדבר, עצה מין  איזו על ללמד הענין 

כו)(ישעלאמר: מד, תבנינה "יה  יהודה ולערי  תושב לירושלים כך "האומר הפירוש  יהיה ואם .

" לשון  בהם שנזכר הכתובים  במספר הזה הפסוק למעלה.עצה יבוא ובארנוהו אדם , אצל "

"È˙Ú„Èלעצתי שמעת ולא זאת עשית  כי  להשחיתך, אלהים  יעץ טז)"(דהי "כי  כה , .ב

" בגאוה וענהו גילוליו, שיעזוב ה' בדבר אמציה את  הנביא  שהוכיח אחר הליועץ פירוש .

יכוך? למה לך חדל נתנוך? בתשובתו,"למלך גדולה חטאה אמציה חטא  כי  למעלה ובארנו ,ָָ

" נאמר בתורה ידבר כי  אשר דברי אל ישמע  לא  אשר האיש  אדרוש627והיה אנכי בשמי

יט)"מעמו  יח, וסּפר (דברים חכמה. בדרך היועצים אחד לדברי  הנביא דברי  השוה והמלך ,ְִֵ

" הנביא הכתוב ""ויחדל שאמר המלך צוהו כאשר ועשה עוד מלדבר חדל פירוש  לך , ,"חדל

פירש לכן  נבואתו. ככובש זה והרי עוד. מדבר חדל המלך מיראת כי חלילה נחשב ולכן

" להשחיתך הכתוב אלהים  יעץ כי ידעתי  טז)"ויאמר למלך (כה, ואמר להוכיחו, חדל כלומר ,

שבאה  בנבואה ידעתי  אבל עוד, אליך מדבר חדל אני אותך מיראתי כי בלבבך תאמר אל

שלא  צוני והשם  חטאותיך. רוב על להשחיתך גמורה, הסכמה והסכים אלהים, יעץ כי ִִַעלי 

תאמר  ואם  ההשחתה. עליך נגזרה כי חפץ שאתה מה לעשות אעזבך אך אליך. עוד אדבר

הגזרה  היתה עדיין  אליך כשבאתי  כי דע  להוכיחני ? אלי באת  מדוע להשחיתני  עלי  יעץ ואם 

" כהוגן משיב הייתי ואם תנאי, ליי'על העבודה חטאתי עון לך מוחל השם  היה בזה וכיוצא "

וע בנבואה, לבעט  עוניך על פשע  הוספת עכשיו אבל עליך "זרה. ונגזר סאתך, נתמלאה כן י

אמר  זה ועל שתשחת. זאת"628בעצה עשית ""כי אדום; לגילולי שהשתחוית  כלומר ולא ,

לעצתי והנה (שם)"שמעת והבן . בנבואה, אותך שיעצתי  למה שמעת  שלא ובעבור כלומר ,

בכתוב. כמפורש עבדיו הרגוהו כן ואחרי  במלחמה נתפש  כי  לו, היה כן  השם  יעץ כאשר

יא)כי לג , תעמוד "(תהלים לעולם  יי' ורש"עצת  ז ". ובמה "י אחר. לענין  הכתוב דברי  פירש  ל

פה. מתוכנת המליצה שפרשנו

י "ב  חלון 

"ÏÂ„‚ כדרכיו לאיש  לתת אדם בני דרכי כל על פקוחות עיניך אשר העליליה ורב העצה

מעלליו  יט)"וכפרי  לב, יועץ (ירמיה  אתה זה [ומפני ] הטובה, העצה בעל ה' אתה פירוש. .

הנביא 627.

שונים628. ענינים  שני כאן יש
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יפלאו  עצותיך שומעי  כל ונוראות . גדולות לעשות מסכים  אתה כי  ובנפלאות, בגדולות 

" כדרך חקר ויתמהו, אין  ג )"ולגדולתו קמה , השני(תהלים בבית טו)ובארנוהו חלון יב .(חדר

" אמרת  העצה ועל "גדול למליצת  דומה כח " ג )"וגדל א, חסד "(נחום ח)"וגדל קמה , .(תהלים 

תקומנה  עצותיך כל [לכן ] תעשה? מה לך יאמר ומי  והמעשים, העליליות  רב ה' אתה וכן

" כדרך עצתך למלאות  תוכל יפר?כי ומי  יעץ, צבאות יי ' כז)"כי  יד, למעלה.(ישעיה  ומבואר

ב  השם  שצוהו לפי  זה, במקום הללו התיאורים הנביא מאת"והזכיר השדה שיקנה ה

בפרשה שם  שנזכר כמו ח)חנמאל והיה (לב, ירושלים, על נלחמים  כשדים  היו ההיא  ובעת  .

עתה  יקנה איך הנביא ותמה הכשדים. ביד כנתונה היתה וכבר והּדבר, והרעב החרב ֶֶבעיר

על  השם שגזר הגזירות נתקיימו כי בעיניו ראה והנה אותה? ואוכלים באים  וזרים השדה,

[לשורש] ושישובו תנאי , על שנאמרו חשב הנה עד כי  כמו 629ירושלים , הגזרה, ותתבטל ֵָ

יעץ  כי שידע השדה שיקנה הנבואה שבאתהו בעת כן ואין בספרו. רבות  פעמים  שאמר

" אמר ולכן וירושלים. יהודה את  להשחית העליליה ה' ורב העצה גדל "גדל הנך כלומר ,

לתפוש קרובים  שהכשדים רואות  עיני כאשר עצתך, חפץ להשלים העליליה רב גם ַעצה

" דבריו בסוף שאמר וכמו יעצת, כאשר העיר והעיר את  ללכדה, העיר באו הסוללות הנה

עיני מראה לפי כלומר – והדבר והרעב החרב מפני עליה הנלחמים  הכשדים ביד ְִָנתנה

והדבר, והרעב החרב בעיר גברּו גם הסוללות . באו כי ירושלים , בת  להחריב בהחלט ְָיעצת 

ביד  כנתנה העיר "והרי ?אמר זה ועל רואה הכשדים, והנך היה דברת  כד)"ואשר ,(לב,

ולא  תנאי , על הגזרות שנאמרו עוד לחשוב ואין  כן, לעשות  יעצת כי התברר עתה כלומר

כל  תחת ורואה שבתך ממכון משגיח אתה כי העיר, על הכשדים  מלחמת ממך נעלם

וא  ""השמים , אמר זה ועל השדה? לקנות  צויתני  למה השדה כ לך קנה וגו' אמרת  ואתה

הכשדים ביד נתנה והעיר עדים והעד כה )"בכסף העיר (לב, נתנה כבר מחשבתי  לפי  כלומר ,

לדעת מחריש  והיה הנביא  תמה ויפה הכשדים . הזאת630ביד הצרה שבכל ה' יעצהו אולי 

היה  והנביא  דבר. מה' יפלא  לא כי  הכשדים ? ביד יתנם  ולא  וירושלים  יהודה על ירחם

ב  השם  אבל כן. לשמוע  אעפ "מקוה כי  בעיניו, הדבר יפלא  שאל ענהו העיר "ה שתנתן  י 

מן נעלם זה היה ולא  בארץ. שדות  ויקנו ישראל שישובו זמן  יבוא  עוד הכשדים, ביד

רבים ימים כי חי, עדיין יהיה לא הגלות מן ישראל בשוב כי  חשב דעתו לפי  אבל הנביא ,

ב  השם והודיע בינתים, אל "יעברו ושובם  המתים , ותחיית  האחרונה הגאולה ענין  ה

בזה. ודי אחוזתם,

"‡¯˜ÈÂשלום שר עד אבי גיבור אל יועץ פלא  ה )"שמו ט, היולד (ישעיה הילד פירוש. . ֵ

הקב  של שמו יקרא  חזקיה המלך הוא ""לנו גבור ה אל יועץ הראשון"פלא בבית כתוב והנה .

א) חלון ח "(חדר פסוק בגבורה פירוש שמך וגדול אתה גדול יי', כמוך ו)"ואין י, .(ירמיה 

" מלת כי הכח שםואמרנו בעל יתואר שבו הנודע, הנגלה הכח על מונח  הקדוש בלשון  "

לטובה 629. כאן : לקרוא שצריך  אפשר

כא 630. כד, בראשית ע "פ מליצה



א ' נוסח כתב-יד) (מתוך  השלישי הבית - נעול  גן 772

יוצר  של ומגדולותיו ממפעלותיו מעט ממנו אחד שיבין וכמו התוארים. מן  בתאר ההוא 

והכה  יי' מלאך שיצא הגדול הפלא נעשה חזקיה בימי  והנה בשם. יקראנו כן ית ', הכל

אחת  בלילה אלף וחמשה ושמונים מאה אשור לו)במחנה לז, ב (ישעיה  השם  כי הסכים". ה

ולכן הטבע. מדרך למעלה נפלא  באופן  ההסכמה והיתה ישראל. הרי על אשור את  ֵָלשבור

הקב  של שמו חזקיה ""יקרא  יועץ ה כןפלא שהסכים וכמו נפלאות  לעשות שמסכים "

" וכדרך עצתו? יפר ומי  תכלית, בעל הבלתי  הגבורה עמו כי  ורב יעשה, העצה גדול

""העליליה  יתארנו זה ועל גיבור , מה אל ועל אשור, מפלת  נגד וזה מועצותיו. להשלים "

" גיבור נקרא ב "אל השם שעשה ההצלה ועל שהטיב ". והטובות  דוד בית ומלכות לחזקיה ה

" יתארנו בימיו, שלוםעמהם  שר עד ב "אבי  הוא  כלומר ,"" הוא לכן  עד לעדי אב שר ה

ב "שלום השם  אמר כן  כי ."" דוד בית זרע על לבןה לי יהיה והוא לאב לו אהיה ב "(שמו"אני

יד) "ז , אמר והמשורר ישועתי. וצור אלי  אתה, אבי יקראני כז)"הוא  פט, ו (תהלים שלום". "שר

אמר  כן כי בימיו, והשקט  שלום אשר הנגיד בימי"631הוא  ואמת  שלום  יהיה כ,"(מל "כי  ב

"יט) זה במקום  ּוקרא ֹו "שר . אמרו בעבור שכמו " על המשרה ה )"ותהי ט, והוא (ישעיה ְָ

ב  הוא  כי  לחזקיה ונתפרסם  מלכות"השררות . לשון הזכיר ולא דוד. בית  לזרע  כאב עודנו ָה

ב  השם  תארי כבוד מפני זה, בכתוב."בכתוב הנזכרים  ה

Ï·‡" לפרש  בעיני יתכן שלוםלא ב שר השם של תאר שררה "" לשון  מצינו לא כי ה

ב  השם וממשלה "אצל במדינה נחלות לו שיש  למי תאר הוא  שהׂשר לפי  המקרא , בכל ַה

אדון גביו על שאין כולה במדינה האדון על הזה התאר יפול ולא  למלך. שר והוא  ידועה,

" אך אדם. שלוםמבני כל שר של המלך גביו ועל הקדושה, בארץ שר שהוא לחזקיה תאר "

" כדרך הארץ הארץ, כל לי ה )"כי יט, "(שמות ואין  יעמוד . שרים  שר כה )"ועל ח, מוסב (דניאל

ב  השם  בעז "על במקומו שיתבאר כמו ב "ה השם  כי  שאמרנו, כמו הפירוש  והנה ""ה. אביה

שלום שר של כיעד המקרא, טעם  מורה וכן עמו. ומטיב עליו וחומל לאב לו הוא ותמיד "

" [מלת] תחת ו "גיבור המפסיק עד ", ל אבי  בנגינה סמוך שלום"" ""שר ואמר המשרה . למרבה

ובצדקה  במשפט  ולסעדה אותה להכין  ממלכתו ועל דוד כסא על קץ אין ו)"ולשלום  .(ט,

" בתאר חזקיה ּתאר למה מפרש הזה שלוםהפסוק ""שר ה' בשם  חזקיה שיקרא לפי  פלא . ֵֵ

עד  אבי גבור אל וה יועץ ושלום  אשור, מלך עול מעליו שהסיר בעבור והגדיל " לו, נתן שקט 

" זה ועל ורבנותו. המשרה שררותו ב למרבה השם  את כן  ּתאר הוא כלומר המרבה "" ה ֵֵ

השם מן  והשלום  השררה שקבל ולפי  ומלכותו. דוד כסא על קץ אין שלום והנותן המשרה

ב "ב  השם  מאת אלא  השררה לקח  במלחמה לא  כי  ישב "ה, והוא מפניו, שונאיו שהשמיד ה

" חזקיה נקרא  לכן  שלוםבשלום, ורששר זה. במקום ז "" ""י  פירש שמו ל ה )"ויקרא על (ט,

ב  ""השם הפירוש  וכך שמו ה, קרא  עד, ואבי גבור ואל עצה מפליא שהוא  השם שמו, ויקרא 

בימיו  יהיה ואמת  שלום  כי שלום ', 'שר חזקיהו רד "של פירש  וכן ז ". וראב "ק ז "ל. פירש"ע  ל

חזקיה 631.
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רש אמר ועוד בספרו. תראה כאשר זרים, ודבריו הילד, שמות  היו אלה ז "שכל אפשר 632ל "י 

ג  שלום  שר הקב "כי של משמותיו ""כ וענין  גדולה ה. לשם  אלא  ממש  לשם  אינה שמו ויקרא 

לחם' בבית  שם  'ּוקרא  כמו יא)ושררה ד, ע(רות """ אם כי  לזה והוצרך שלוםכ. ג שר כ "" ְָ

הקב  של ""משמותיו על [ועוד] לילד. שקרא  השם נזכר לא המשרה ה, למי"למרבה פירש  ,

הקב  של משרה מרבה שהוא למי  הזה? השם השם  וכן"יקרא מפניו. לירוא  עצמו על ה

" על  שכמו פירש על המשרה ה )"ותהי  .(ט,

ÏÎ" לומר לו היה כי  רחוקים , הללו עד הפירושים אבי  גבור אל יועץ פלא  ויקרא

שלום שר ""שמו שכתוב עכשיו פלא . שמו והוא ויקרא  שבארנו כמו רק לפרש  אין  וגו' "

הקב  של שמו יקרא שנעשו "שהילד והחסדים הגבורות להזכיר הללו, התוארים  בכל ה

ו  שלום"עמו. "שר כמו שלום" כילשר הזה, החדר כל נשלם  ובזה והבן . שאמרנו. וכמו "

" לשון כל בו ב עצה קבצנו השם  אל הסמוך העליונות"" ההסכמות  על המונחים  ה

עפ  ודעת, טעם בטוב כולם והתבארו ולמשפט . לחסד ההנהגה בעניני לנביאים  י"הנודעות

עליהן . שיסדנו הכללים 

0

השמיני  החדר
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א' חלון

¯‡˘�" לשון בהם שנזכר הכתובים וארץ עצה לבאר שמים מעשה על המונח "

שבכתב  התורה התורות , שתי  שכוללים  והמשפטים החקים על והמונחים  ֻוצאצאיהם ;

אמרנו"ושבע וכבר ו)פ. חלון א להּתאר (חדר והחקים המעשים ראוים כי  הנכון  ְִֵָֻהטעם

" בהם ."עצותבתארי נזכרים שהם  הכתובים  להציג  רק שנית  פעם  זה לבאר אשוב ולא  ,

הן . ואלו והמשפטים . החקים  על שהן  אותן תחלה ֻואפרש 

"‡Ï‰ודעת במועצות שלשים לך כ)"כתבתי כב, "(משלי אמר לפניו פירוש . אזנך . הט 

לדעתי תשית  ולבך חכמים , דברי יז)"ושמע השני(כב, בבית ופרשנוהו יד). חלון ד שצוה (חדר

ו632. פסוק המשרה", "למרבה על בפירושו 

אחת 633. פעם רק במקרא מוזכר
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ּתמצא  לא החכמה כי ממלמדיו. השכל רב הוא  אם גם  החכמים, מן  החכמה חקי  ִֵָֻלשמוע

האדם צריך ה' יראת בסוד והנפלאות העמוקים הדברים  אבל וקבלה. בשמיעה זולתי לאדם 

אמר  זה ועל והחתומות . העמוקות  ובמליצה במשל שיבינהו הדעת  ואיש  הנבון מפי  לקבל

לדעתי" תשית הראשון "ולבך בבית שבארנו וכמו בדעת . כלולות  הם  העמוקות ואלה (חדר .

א-ב) חלונות  "א, לפרש ואמר והיפך-הדבר. דבר בעניניהם  אין  כי  שלשים, לך כתבתי  הלא 

""במועצות זה בספר כתבתי הלא  ספר שלשים. כל כי החכמה, בעניני  נכבדים  ודברים  "

משלי בראשית שכתוב וכמו השם, חכמת חקי  האדם לבני להמתיק מוסר-הׂשּכל מלא  ְֵַֻמשלי

ב) ומוסר "(א, חכמה הראשון "לדעת בבית  ופרשנוהו המחבר). פתיחת אמר (תחילת  זה ועל .

כך "במועצות" בתורתו יועץ [אשר] האלהיות המועצות  בעניני לך כתבתי נכבדות כאומר ,

ב  והשם רבים, דרכים יש  מהם  ענין  בכל כי תעשה. לא  וזה אחד "תעשה, דרך על הסכים  ה

שלשים לך כתבתי מהם . זה דרך על האדם בנו שינהגו וצוה העליונה בחכמתו מהם 

בס  היקרות המדעות והם  "ונכבדות ומלת וגדלו. כבודו ה' יראת ""שלשיםוד כמו ושלשים, ָ

כולו  ז)"על יד, "(שמות  וכן ידו , על נשען  המלך אשר ב)"(מל "השליש ז , נכבדים .ב שרים והם  ,

" בתאר מאמריו תאר ולזה בחכמה. נכבדים הזה הספר מאמרי  ""נגידיםוכן כמו כי, ְִׁשמעּו

אדבר  ו)"נגידים  ח, במלת(משלי אותם תאר כן  שבעבור אחשוב ועוד ידוע . ִָוהנגיד

""שלשים" כמו שליש, גם משנה למלך הוא כי המשנה , מג )"במרכבת מא, "(בראשית  משנה ,

ג )"למלך  י, ה'(אסתר המלך פי  כי  המלך, הוא  ה' תורת והנה מהשליש. נכבד והמשנה ,

" נקרא  ולכן  המלך, דברי מפרש והוא משנה, כמו הדברים אלה וספר דּבר. משנה צבאות  ִֵ

הראשון "התורה  בבית  ובארנוהו ח), חלון י המפרשים(חדר שלשים  כמו הנביאים ודברי  .

" כמו רבים , והשלישים אחד, והמשנה והמשנה. המלך כולו דברי  על יד,"ושלישים (שמות

שהספר ז) ולפי התורה. תעלומות  ויבארו הישרה, הדרך לישראל הורו רבים נביאים כי ,

תקבל  ואז לדעתי, לבך ותשית ּתלמדנ ּו כן  על ודעת, במועצות נכבדים מדברים  מלא ְְִֶהזה

" הספר בראש  שאמר כמו לנפשך גדול יקנה תועלת תחבולות  ונבון לקח  ויוסיף חכם "ישמע

ה ) א, "(משלי לשולחיך ואמר אמת אמרים  להשיב אמת, אמרי  קשט  כא)"להודיעך כב, ,(משלי

" כדרך אמת, אמרי הן התורה דברי בפיהו כלומר היתה אמת ו)"תורת ב, ובארנוהו (מלאכי ,

השני יד)בבית  חלון ד האור (חדר לבעלי  רק תפארתם יראה לא  וקצרות, עמוקות הם  אבל ,ֵֶָ

ויבינום וסודותיה, התורה תעלומות יפרשו הם ולכן ה' בסוד העומדים הרוח  אנשי והם

ה  וזהו והמצוה. התורה תפארת  להם יודע אז אדם , שכתב "קשט "לבני אמר כן  ועל . ִַָ

אמת אמרים ולהשיב להבין  האדם ושיוכל  התורה אמרי  קשט  להודיע  האלו השלשים 

ז  המקרא מפרשי  כן  אמרו ולא  בעיני, נראה כך למעלה. ומבואר ל."לשולחיו,

ב' חלון 

"Í˙ˆÚ·תקחני כבוד ואחר כד)"תנחני  עג , חכם(תהלים  היה האלוהי  המשורר פירוש. .

" בתלונתו שאמר כמו החכמה, בדרכי ונוהג  כפיגדול בנקיון  וארחץ לבבי זכיתי ריק "אך

יג ) "(עג , אמר גם  ימיני. ביד אחזת עמך תמיד כג )"ואני "(עג , תלונת  על המזמור ענין  כי  צדיק .
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לו  וטוב רשע  לו, ב "ורע  השם משפטי סוד משגת  דעתו שאין והודיע את", הנהגתו ודרכי  ה

" אמר שכן  בעיניבריותיו. הוא עמל זאת, לדעת טז)"ואחשבה זאת(עג , שבכל עוד והודיע  .

צוהו. כאשר לעשות השם עם  תמיד הוא כי  ותורותיו, ה' ממצוֹות  ושמאל ימין  סר לא 

האלוהי , העזר הגיעתהו רע , המצייר יצרו את  כובש והיותו החכמה בדרך הרגלֹו ְֵֶומרוב

הראשון  בבית  הזה היקר הענין שבארנו וכמו הטוב, לבבו חפץ המשלים  הטובה (חדר הרוח

ד) חלון "ה שאמר וזהו ימיני. ביד ""אחזת כדרך החכמה, דרך הוא  וימין אמוט , בל מימיני  "כי 

ח) טז, "(תהלים  לימינו , חכם ב)"לב י, דרכי(קהלת כי  שם בארנו והנה בארנוהו. זה וגם  ,

מאד  חזק הטוב הציור שיהיה צריך כי קשה, והמעשה הלב, יצר לטבע [מתנגדים ] החכמה

ואעפ  ממנו. ההפוך הרע הציור יתקפנו ולא כדרכו לעשות  שיוכל משכיל "בלב שהלב י 

" ששנינו וכמו המעשה, קשה הרע הציור ּבהמ ׁשל הנה בחכמה, לעשות  טוב כי ולא ומאמין  ְִֵָ

המעשה  אלא עיקר א)"המדרש  "(אבות, שלמה ואמר יעשה . אשר בארץ צדיק אין  אדם  כי

יחטא  ולא  כ)"טוב ז , "(קהלת הטעם  ואמר ימצאנו . מי  עמוק ועמוק שהיה, מה (קהלת"רחוק

כד) ב ז, השם  ׁשינחם  והקדושים החסידים  כל בקשו כן  ועל יפה. שם ובארנוהו בדרך ", ה ְֵֶַ

ע מהלכד וישמרם ""חכמה כדרך היצר, בצדקתך י נחני  ט)"יי ' ה , "(תהלים  תנחני, טובה רוחך

מישור  י)"בארץ קמג, דרכים(תהלים  שתי  בכולם שיש  החכמה בדרכי  זה וכל בהם. וכיוצא 

ב  והשם  ""במציאות, אמר זה ועל החכמה. בדרך העליונה בעצתו הסכים תנחניה ,"בעצתך

משפטיך. על תועה חשבתי  ולא  מיראתך, סרתי ולא  עמך תמיד שהייתי  לפי ה' אנא  כלומר

עולם ועד מעתה תנחני כן הישר, הדרך מן  רגלי יטו שלא בי אשר הימין בכח אחיזתך נגד

" בראותי  עיני ממראה אכשל שלא ומלבד בתורתך. עליו שיעצת רשעבדרך לו, ורע צדיק

לו  עליו."וטוב שיעצת החכמה מדרך להדיחני  בי הנלחם הרע מיצר אכשל לא גם  .

¯·ÎÂלהיות באחריתו יזכה ה' ביראת החכמה בדרכי ההולך החכם  כי  שם  בארנו

ובדעה."חכם-לב " בתבונה בחכמה אלהים  רוח  הקדש , הרוח  והוא נפלאה. סגולה והיא  ,

" בתאר העליון  הרוח  יתואר הקדש  [כתבי ] ""כבוד ובלשונות  כדרך ינחלו , חכמים  "כבוד

לה ) ג, "(משלי למעלה. ענוה ובארנוהו כבוד לג )"ולפני  טו , "(משלי ומלת  עג ,"תקחני. (תהלים 

"כד) כדרך הלקיחה, והיא  הצדיק, נשמת  אספת כיעל שאול, מיד נפשי יפדה אלהים  אך

סלה  טז)"יקחני מט, "(תהלים  חנוך אצל כתוב וכן לקח . כי ואיננו, האלהים  את  חנוך ויתהלך

אלהים כד)"אותו ה, ראב (בראשית אמר ויפה ז ". ""ע התחברותל הוא דבר בלא  'לקיחה' מלת 

חנוך  'ויתהלך חנוך בדברי כן  על לעולם . ימותו ולא גוף שאינם העליונים עם הצדיק נשמת 

השם ׁשלקח ֹו עד המלאכים  עם להתהלך נפשו ׁשהרגיל וגו', האלהים  ע"את תהליםכ", (על ְְִִֶֶָ

כד) רוח עג , עליו שתנוח הכבוד, אל שיזכה עד בחכמה וירגילהו בעצתו שינחהו בקש והנה .

בעל  היותו ואחר האדם. לנשמת האחרונה הסגולה והיא  דבר, ונבון חכם-לב ויהי אלהים

עדיין העליונה נפשו חפץ השלים  לא  כי  לכן , קודם לא השמש , מתחת יקחנו אז הכבוד

אלא  ולהתענג, ולשתות לאכול הבל חיי מבקש שהוא לא נברא. שבעבורו השמש תחת

ו  וצדקותיו. מעשיו בזכות  הכבוד השמש"להשיג לכבוד תחת יזכה ואילו המעשה. עולם  "
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הזה  הכתוב טעם זהו אליו. יקחנ ּו אם חש ואינו הבל, לחיי  עוד לב ישית לא נער ִֶָבעודנו

" מלת והתבאר בענינו. הרשעיםבעצתך הסתום מועצות  בשירו הזכיר והנה נכון . על "

" אמר וכנגדו היצר, בדרכי  מניהמסכימים רחקה רשעים  טז)"עצת  כא, מבקש(איוב אלא ,

תנחני . שבעצתך ממך אני 

ג' חלון

"Í¯·‡כליותי יסרוני  לילות  אף יעצני , אשר יי ' ז)"את  טז , המשורר (תהלים  פירוש. .

הקדושים כעצת לעשות  בחכמה וחפץ ממנו, רחקה הרשעים  עצת  כי בשירו הזכיר ְֵָהחסיד

" שאמר כמו ה' וגו'בשירי  עצבותם  ירבו בם. חפצי  כל ואדירי המה בארץ אשר לקדושים 

שפתי על שמותם  את  אשא  ג -ד)"ובל היה (טז , כי  דרכיה, ואוהב בחכמה שמח  והוא  .

התורה  להם  ונתן  אדם , לבני  טובות מועצות  יעץ אשר הטוב ה' אל דר ולכן ַָחכם -לב.

שבחכמים , והחכם  החכמה. לדרכי  מנגד הלב יצר כי אמרנו וכבר בדרכיה. ללכת ְֵַהקדושה

" שאמר וכמו שעה, לפי  שבלבו החכמה נגה אור יאפיל היצר ענן צדיק לפעמים  אין אדם  כי 

יחטא  ולא טוב יעשה כ)"אשר ז , "(קהלת  ימצאנו . מי עמוק ועמוק שהיה מה ז,"רחוק (שם 

למעלהכד) עליו ב)ורמזנו וזעמו.(חלון אפו ומורא  ה' ביראת נפשו כחות ליסר צריך ואז .

" אמר יושר וכן  במעגלי הדרכתיך הוריתיך, חכמה יא)"בדרך ד, "(משלי אל . במוסר ֲֵַהחזק

חייך  היא כי  נצרה יג )"תרף, "(ד, נגה , כאור צדיקים  יח)"וארח השני(ד, בבית  ובארנוהו ְִֶָ

ה ) חלון ט "(חדר בספר יפה ויתבאר גנים. בעז מעין  בספרי"" מתואר היצר עלות  ועת ה.

זה  ועל ההיא . בעת  מאיר הלב וחכמת  אור אין  כי  למוסר. צריך ואז [לילה] בתאר הקדש

" כליותיאמר יסרוני לילות  ז)"אף טז, קדמונינו (תהלים שאמרו כמו העצה משכן  והכליות  .

על"ז  סא הסכיםא)"(ברכות  החלטית  בהסכמה כי ורומז המצוה.634. ולעשות מעון  להשתמר

רחוקים לעתים ואם החכמה. באור וילך לב ובטוב בשמחה השם את יעבוד העתים  ברוב

" ואמר סמך ולכן השכל. ובמוסר ביראה [הלב] את  יענה היצר, ואפלת  לילה יי'יהיה שויתי ְֲֶ

תמיד  ח)"לנגדי טז , וע(תהלים  ואפו. עוזו [ויראת ] גדלו ה' יראת  מוסר וזהו תמיד ", ילך כן י

" שאמר והטוב הישר אמוט בדרך בל מימיני  מימיני(שם)"כי  אמוט לבל מגמתי  כל כלומר ,

" כדרך בה, שאחזתי  החכמה דרך ימינישהוא  ביד כג )"אחזת  עג , למעלה.(תהלים שמבואר

ולפי רחוקים . לעתים  זולתי החכמה, דרכי תמיד מצייר לבו והיה חכם-לב, היה כי אות וזה

באוצרותיו, הגנוזה העליונה הסגולה קדשו ברוח  והשיג והמצוה, התורה דרכי לו שנעמו

קדמונינו  שתקנו וכדרך אדם. לבני כאלו טובות עצות שנתן  חסדו ועל טובו על ה' את  ברך

על"ז  יא "ב)"(ברכות התורה דברי על תורתו לברך את לנו ונתן  העמים מכל בנו בחר ."אשר

בתוכנו " נטע עולם  וחיי  אמת תורת  לנו נתן עואמרו635."אשר מח שעה "ב)"(ברכות חיי על

שכן ? כל לא עולם  חיי  על אוהב מברכין, איש הוא באמת  הזאת הסגולה שמשיג ומי  "

צדיק 634. אדם 

בצבור 635. התורה קריאת אחרי אחרונה ברכה
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אעפ  וסגולתה, התורה אור משיג  שאינו מי אבל בשמחה. השם את והעובד בטבע  י"החכמה

לעיני הממתיק יצרו ברשת נלכד להיות  עת כל מוכן הנו מצותיה, ומקיים  אותה שלומד

ותענוגותיו. העולם דרכי  לבו

ÏÚÂ ז קדמונינו יאמרו זה על"דבר פה  מציעא "א)"(בבא אתבפסוק ויבן החכם  האיש מי

הארץ? אבדה מה על ויגידה, אליו יי' פי דּבר ואשר ולחכמיםזאת , לנביאים שאלו זה דבר " ִֶ

הקב  שפרשֹו עד פרשוהו ""ולא  בעצמו תורתיה את  עזבם  על יי ' ברכו ויאמר שלא  וגו' "

תחלה  [עכ בתורה טעם"" נזכר פעמים כמה כי  התלמידים , לב הבהיל הזה והמאמר ל].

ברכת ענין ומה העברות, ושאר דמים  ושפיכת  ועריות זרה עבודה בעבור הארץ, חורבן 

" אומר עצמו והמקרא הארץ? תאבד כן שבעבור היתכן שאמרנו? אתהתורה עזבם  על

אבותם למדום אשר הבעלים ואחרי לבם שרירות אחרי וילכו וגו' יב)"תורתי  ט, .(ירמיה

ז  קדמונינו ראו ""אבל כן  ואחר הדבר. שיגידו ונביא  חכם  הכתוב שמזכיר יי'ל ויותר "ויאמר .

שכל  וידוע התורה? עזיבת להזכיר טעם מה הבעלים , אחרי  שהלכו הזכיר שאם  מתמיה

כולה. התורה בכל ככופר זרה בעבודה מהחכמים636המודה נשאל כי בחכמתם הודיעו לכן

דעת שקול [ואינה] והבל שוא שהן  והבעלים  הגילולים אל בואם וסיבת טעם ומנביאים 

היו  יען יפלא, בעיניהם  גם כי לפרשו, יכולין היו ולא  הארץ, נחרבה כן  שבעבור עד האדם 

" כדרך מצותיה, ויודעים  התורה תופשי  אתנו ישראל יי ' ותורת אנחנו חכמים  תאמרו "איך

ח) ח, "(ירמיה ידעוניואמר לא  התורה ח)"ותופשי ב, ורואה (ירמיה לבות  הבוחן השם אבל .

השכילו  לא  ובלבם  ולחוץ, השפה מן תורתן שהיתה והוא  הדבר. פירש הפנימיות המחשבות 

מעלתה  השיגו שלא  ולפי הטובה. וכל החיים מקור היא כי  השיגו ולא  ותפארתה סגולתה

אהבו  שלא  ובעבור אדם . לבני כזאת  נפלאה תורה שנתן  לאל-יועץ הודו ולא ברכו לא 

ונפלו  והרשע, הרע יצרם  עליהם גברו לב, ובטוב בשמחה השם  את  עבדו ולא  בלבם  ֶהתורה

" שאמרו וזה הבעלים, את לעבוד ההשחתות תחלה בתכלית  בתורה ברכו דוד "שלא כן לא  .

מועצותיו  על ה' את מברך והיה חכמה, אוהב שהיה [שבחכמים] החסיד ישראל מלך

הבינהו. הפסוק. בפירוש נפלא ענין והוא לו, שנתן הטובות 

ד' חלון

"˙ˆÚ מחסהו יי' כי תבישו , ו)"עני יד, "(תהלים  מלת פירוש . תאר עני. הפעמים  ברוב "

וענוים , עניים מקומות  בכמה ותמצא ענו. למלת  בטעמו קרוב והוא שפל-הרוח . הצדיק

הראשון  בבית  הענוה ענין  בארנו וכבר בשתיהן, קרוב הטעם  כי  וכתיב, ד)קרי חלון ב ,(חדר

הצדיקים החכמה דרכי  לקיים החלטית  הסכמה מסכים  הצדיק והנה הכונה. משם  ותבין

טוב  אין  כי  יאמין  אבל מה' לבו יסור לא וצרה ריש יקרנו אם גם  בתורה. כתובים  שהן  כמו

ויר  חכמה רק בלבו לאדם  מסכים הוא  כי  הרשע  מן  ההפך וזה מצותיו. לעשות ה' את 

ע "א636. כה כולה")נדרים התורה בכל מודה כאילו בע "ז הכופר  ("כל 
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" כדרך הרע , לבו בשרירות והמצוה התורה לעזוב החלטית ישבעו הסכמה "וממועצותיהם 

לא) א, "(משלי שהחל, המזמור ענין סובב הרשעים ועל למעלה. בלבו ובארנוהו נבל אמר

טוב  עושה אין עלילה התעיבו השחיתו אלהים, א)"אין יד, נשענים(תהלים הרשעים והנה .

העני אבל התועבות . כל לעשות  מסכימים  ולכן רמה, ידינו ואומרים  גבורתם ועל כחם  על

" אמר: זה ועל המצוות. ועושה השמש תחת  אשר בכל מואס ולכן  בה' הרשעים ,חוסה ֶַא ּתם

והמצוֹות התורה לשמור היועץ העני עצת החסיון"תבישו על נשענת עצתו כי  בעבור .

" בפירוש  למעלה שבארנו מה וזכור בה'. חוסה כזב שהוא ירצו להדיח  יעצו (תהלים"מׂשאתֹו ְִֵ

ה ) בתשועתסב, רצונם  וכל האלהים; מפחד אדם בני  להדיח רעות עצות יועצים שהרשעים 

בה' לבטוח היא הנכונה העצה אבל להבל. תהיה עצתם  כי  שם ואמר אדם. בני  וזרוע  בשר

" שאמר כמו מצוֹותיו לנו ולשמור מחסה אלהים  לבבכם לפניו שפכו עם  עת , בכל בו ָבטחו

אדם בני הבל אך ט-י)"סלה. סב, האומר (תהלים  זה במזמור שהזכיר הצדיק העני עצת  וזוהי  .

לנו " מחסה ה "אלהים והנה ישר. במעגל הולכות  המליצות  איך ותבין סתםעצה ". הנזכרת  "

והבן . המצוֹות , לקיים  אדם  לבני שיועץ והמצוה התורה בדרכי טובה עצה ענינה

"ÂÚ¯Ù˙Âאביתם לא  ותוכחתי  עצתי כה )"כל א, "(משלי לשון  כי  דע  פירוש. "תוכחה .

שאין דברים  על הן האלו והמופתים והמדע. הבינה מופתי בדרכי  המדעי הברור על נופל

והשגחתו  ה' יראת  בסוד הכלולים  הענינים כלל והוא  והפך-הדבר. דבר במציאותם 

הראשון  בבית  המבואר מן שתבין כמו העליונה ד)והנהגתו חלון א, על (חדר כשדברנו

והמדע . הבינה סוג תחת שהוא  מה ובין החכמה סוג  תחת  שהוא מה בין  המבדיל ההבדל

כי הכל לפרש אוכל ולא אדם. של דעתו בשקול מדוברים  האלו שהענינים  שם  בארנו גם 

" גניםבספר "מעין  שרש יתבארו "ישר " ושרשי בעז כח " לפרש"" שם נציע  רבות  והצעות  ה.

מופת כל ידי על והנה היטב. באר כי637הענין יקבלנו. כרחו ובעל הריב, בעל ינצח  מדעי

המופתים יסודות שהן הראשונה והמושכלות  המדע  דרכי כי כלום, המופת אחר אין

דבר  מהן  אחת בכל שיש  החכמה עניני כן לא  אדם. כל דעת  בשקול אחד דרך על נטועים

ללב  עניניהן  לקרב זולתי  הדעת, במופתי חוקותיה לברר המדבר בכח  ואין והיפך-הדבר

או  כסיל השומע  ובהיות  השכל. אל קרובות ישרות ובטענות מוסר-השכל בדברי השומע

החכם , טענות על ולהשיב לבטל דרכו, כפי הפוכות בטענות החכם  עם  ויתוכח  יריב לץ

שם . זה שבארנו וכמו

Ú„Â" מלת  ולכןפריעה כי מהבילות . בטענות  ענין  המבטל על הנחתה ומצאתי חקרתי  "ַָָָ

" כמו מוסר, אצל כתוב נפשו תמצאנו מואס  מוסר לב)"פורע טו , "(משלי פורע. וקלון  ריש 

יח)"מוסר  יג , "(משלי כמו חכמה, אצל וכן  תפרעו . ואל וחכמּו מוסר לג )"שמעו ח, ,(משלי ֲַָ

הדעת , מופתי בלי ומוסר שחכמה לפי  והטעם  אחד. במקום גם תוכחת  אצל כתוב ואינו

בטענות . לפרעה האדם  בכח  שאין  התוכחת כן  ואין המעוותות. בטענותיו יפרעם והכסיל

הוכחות 637.
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בזדון ותוכחותיו החכמים  מופתי  נגד פניו שיעיז הוא לעשות  הרשע שיוכל מה וכל

"638וברצון , אליהם, שמוע ברצוןלבלתי טעם  ""ואין  מלת נופל זה ועל ""אבה . כמו ולא ,

סיחון "אבה הטעם. ואמר וגו' לבבו " את  ואמץ רוחו את  אלהיך יי' הקשה ל)"כי  ב, ,(דברים 

" וסברא  טעם  בלי  ורוחו לבו בקשיות אבה כלומר ""לא  וכן ללון. האיש אבה (שופטים"ולא 

י) בעז יט, וממקומו בה. ""וכיוצא  החכם  אמר כן  ועל פרטיו. בכל זה שרש  יתבאר אםה בני

תובא  אל חטאים  י)"יפתוך א, יחזקו (משלי פן ונצוחים  בטענות עמהם תכנס אל כלומר ,

" העצה, [היא] וזאת להם. ותשמע  הרעים  בטענותיהם תובא ממך טעםאל בלי כלומר "

" ומלת  "עצה וטענה. המליצה פירוש היא וזאת  שיסדנו. הכלל כדרך החכמה חקי  על יען" ֻ

עצתי כל ותפרעו וגו', עונה ואין כה )"קראתי א, שכתבתי(משלי החכמה חקי נגד ֻכלומר

" ונאמנות טובות  מועצות והן בהםבתורתי, וחי האדם אותן  יעשה טענות"אשר הרביתם  .

קשה  ויותר הרע. לבבכם  בשרירות ללכת  ונועצתם אותם  לבטל ודבר-כזב שוא  מהבילות,

בלי לשמוע אביתם  לא וגדלי כבודי יראתי, להוכיח  הדעת במופתי החזקה תוכחתי  כי  מזה

" לכן  וטענה. אשחק טעם  באידכם  אני  שהוא גם  אות התוכחת  נגד פנים המעיז כי וגו'. "

" גמור. בפניו רשע  רשע  איש כט)"העז כא, מן(משלי מאד רע והוא כלל. וטעם  טענה בלי

ובספר  כנגדם. וטוען ומטענותיו לבו מדרכי  מוטעה כמו הוא כי וחכמה, מוסר עצה, הפורע

גנים" בעז מעין  יתבארו שלאחריהם ."" והכתובים הזה, הפסוק לפני  הנכתבים  הכתובים ה

ע שלמה המלך מליצות  ועמוקים  נעימים  כמה הכללים"ותראה סדר על הולכים  הם  ואיך ה,

" שרשים  בהוראת  ותוכחה שיסדנו מוסר ועצה לפרשחכם רק הכונה אין ופה וכיוצא. "

" והבן .עצה לשון בכתוב, הנזכר "

ה ' חלון 

"‡Ïתוכחתי כל נאצו לעצתי , ל)"אבו א, שיעצתי(משלי לעצתי שמוע  אבו לא  פירוש. .

" ולשון  עצמה. הפרשה באותה נכתב הזה והפסוק תוכחתי. כל נאצו גם בתורתי, "עצה להם 

" ואמר המליצה שנה טעם לאיזה תשאל והנה להם . אחד ענין  הכתובים  אבו שבשני  לא 

""לעצתי אמר ולמעלה עצתי, כל ""ותפרעו ואמר תוכחת אצל שנה וכן  ולמעלה "נאצו . ,

" אביתםאמר ׁשדרכנּו"לא הנכון  דרכנו כפי הזה הכתוב מליצת  לפרש יקשה וביותר .ְֶַָ

" אמר "ותפרעו בפירוש  לפניו הכתוב בפסוק כי  דע דבר. תשמע אבל המשכיל. שיבין  כמו ,

בחרו " לא יי' ויראת דעת שנאו כי כט)"תחת א, ויום(משלי אידם תבוא  כן בגלל כלומר ,

" על שב וזה דעת. ששנאו לפי ה' יענם ולא  ויקראו ומצוקה, אביתםצרה לא  ."ותוכחתי

שלא  האנשים  ואלה למעלה. כמבואר הדעת  במופתי המתבררים הענינים  הם התוכחות כי

למעלה. כמבואר כמוהו שאין  פשע  והוא דעת, שונאי שהם היא  אות התוכחות, שמוע  אבו

" עצתיונגד כל "ותפרעו אמר בחרו " לא יי' ה'"ויראת עצת  המפריע  כי מאד, נפלא והענין  .

אעפ  הבל, של שכלו "בטענות  ובארח מלבו, מוטעה שהוא הדבר בעיקר להתנצל שיוכל י 

הגיוני638. טעם ללא ועקש , עיור  מד)רצון  פסקא ה', בית ח"א, הברית, לוחות (שני
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יראת היא החכמה יסוד הנה ומבינתו. האדם  משכל הנשגבים החכמה לדרכי  סותר ובינתו

החכמה  ועמו העולם  אדון הוא  כי ויודע ה' את והירא בארוכה. הראשון  בבית  כמבואר ה'

שחקקן כמו החכמה חקי  יקבל בהכרח  נחשבים? הם ּבמה ובינתו האדם  וששכל ֶַֻוהכבוד,

ב  שאעפ "השם  שם ואמרנו ה "ה. מנושאי  אחת  עצמה שהיראה בנפש"חכמה "י  יש  ולכן ,

הדעת , בשקול נטוע היראה מן אחד סעיף הנה והעזות; האומץ והוא ממנה, הפוך כח 

טענה  בשום  לו אפשר ואי ה', את  לירוא  ממנה מוכרח והאדם  ה', יראת  הוא  הזה והסעיף

חכמה  הפורע ולכן  בטעמו. דבר בארנו ושם היראה. מן זה בסעיף פניו להעיז שבעולם

בעבור  לא החכמה, לקבל תכריחנו דעתו כי דעת. שונא הוא גם  השוא בטענות ומוסר

עצות הם ולכן  האלו, החקים  על שצוה ה' יראת בעבור אבל הדעת  מן  מוכרחים  ֻשחוקותיה

" כי  גמורים רשעים  הם  ולכן בחרו עליונות. לא יי ' ל)"יראת א, ההצעה (משלי שהציע ואחר .

" ואמר חזר עצתיהזאת  אבו ל)"לא  א, האלו (משלי הרשעים כי תבינו הרי כלומר ,639

ה' אני  כי  דוברים , שהם שקר בדברי  יתנצלו מחשבתם ולפי בטענותיהם, עצתי  הפורעים

ו  משחית . אנשי שהם  לעצתי"עד אבו טענותיהם ?640"לא  כל יועילו מה כי טענה, שום  בלי ֵ

ואחר  והתבונה. החכמה ושעמו מאד ומהולל גדול ה' רם  כי  להודות  צריכין  דעתם ובהכרח 

רשעת והגדיל חזר בתוכחות, אבו לא אשר [אלו] לרשעת הפורעים , רשעת  שהשוה

" ואומר יתירה, מעלה התוכחות לקבל תוכחתיהמסרבים כל ""נאצו ולשון על נאוץ . נופל "

שכתוב  כדרך בהשחתותיו, ולהחזיק המדעיים , המופתים על דופי  לדבר פנים  המעיז

" קרח יי'במחלוקת  את  האלה האנשים נאצו ל)"כי  טז , "(במדבר וכמו קדוש, את  נאצו

ד)"ישראל  א, "(ישעיה  בפירוש  עליו רמזנו גם שם . בארנוהו זה וגם מ ּצה . יתן בזדון  "רק ַָ

י) יג, סרה (משלי ודוברים מעיזים שהם  אלא  התוכחות, לשמוע  חפצים שאינם  מלבד כלומר ,

היטב. הבן מזה, גדולה תועבה ואין  הידוע . להכחיש הדעת הׁשחת  ְֵֶודברי 

ו ' חלון 

"ÈÏ גבורה לי  בינה אני ותושיה יד)"עצה ח, "(משל תתפלל העליונה החכמה פירוש. לי.

רבים דרכים  בין  דרך על בהחלט להסכים  דבר, בכל והישרה הנכונה נבעו "העצה וממני  .

מועצות שהן פה אל פה והנמסרים בתורה הכתובים  והמשפטים  החקים  הנפלאות ֻהעצות

וארץ  שמים כשנבראו והטובות  הנפלאות העצות נבעו ממני  וכן ה'. ונתיבות בסוד טובות 

ב  השם שהסכים  אעפ "וצאצאיהם , עליו. שהוא מה על ובדין אדם  כל לברוא  שהיה "ה י

או  להגדיל ברחב הן בארך הן  אחר, תבנית על הכל לעשות  תכלית בעל הבלתי  ביכלתו

נובעים ממנו גם וסגולותיהן. ואיכותן ובמשקל במספרים הדברים במדת  וכן  להקטין,

ב  השם שמסכים בריותיו להנהיג  העליונה ההנהגה בסוד הנפלאות כך "העצות  אומה על ה

העליונות ההסכמות כל דבר סוף אדם . מבני  ואחד אחד כל עם  וכן  כך. אחרת אומה ועל

בחרו"639. לא ה' ויראת דעת, שנאו כי "תחת הראשונה מהקבוצה כט)אלו (פסוק

תוכחת640. בשום  לדון  רוצים  לא אלא טענה, שום  בפיהם אין  שגם השניה, הקבוצה בני ל )הם  (פסוק 
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הנשגבת העליונה חכמתו בנתיבות הן רבים, דרכים מבין  ידוע בדרך לעשות  ית' שמסכים

בעז  זה בבית  זה  פסוק יתבאר ועוד אדם. בני  ה."מדעת

"ÂÓÚ ותבונה עצה לו וגבורה, יג )"חכמה יב, ב (איוב השם עם פירוש. החכמה.". לבדו ה

לבחור  בידו אין  האדם  אבל כולם . המנהגים  על וגוזר החכמה, חקי  המחוקק 641והוא ֻ

לעשות הגבורה עמו גם  הראשון. הבית בחדרי  שבארנו וכמו ובינתו, שכלו כפי מנהגים

ושהוא  ברצון , רק טעם בלי  חקים  מחוקק שהוא חלילה תחשוב ואל בשמים . חפץ אשר ֻככל

ית לו כלומר ותבונה, עצה לו אך טעם. בלי כחפצו גבורותיו מעשה העצה "עושה ש 

ידעת וכבר גבורותיו. פועל עצתו פי  ועל העליונה, חכמתו במשפט  ההחלטית וההסכמה

" לשון יפול לא כי  שיסדנו הכללים  מביןעצה מתוך ידוע דרך על במשפט  ההסכמה על רק "

וטובה  חכמה, בארח וישרה טובה עצה ענינו סתם שנכתב מקום ושבכל רבים, דרכים 

בלי מעשה עושה שאינו החכם  האדם  כמו האזן , להסביר משל דרך וזה המבוקש. להשיג 

שהיא  העליונה עצתו בדרך זולתי  מאומה פועל אינו כביכול כך לבו, במשפט  קודמת עצה

בצדק  החכמה חקי חקק פיה ועל ותכלית , חקר לה שאין  התבונה לו וכן  החכמה. ֻבמשפט 

" כדרך ובמישרים, מקומה במשפט את  ידע  והוא דרכה, הבין כג )"אלהים כח, ודרך (איוב .

ואח  האחרון תחלה לפרש דברים  שני כשיזכירו בכתוב "הכתובים  נפלא וזה הראשון. כ

ז  המקרא מפרשי  בספרי  מפורש תמצאהו לא  כי ל."הבינהו

ז' חלון

"ÈÎ נאצו עליון ועצת  אל אמרי  יא)"המרו קז, בחושך (תהלים  ישבו כן  בעבור פירוש . . ֵ

אדם . כל בדעת הנטועים  הענינים והם  אל. אמרי  שהמרו לפי  וברזל, עני ואסירי  ֵוצלמות

ב  הוא  ולפי"כי  האל. נגד ממרה דעתו שקול נגד ועושה נפשו והחומס  דעת, לאדם מלמד ה

ב  השם  שיעץ החכמה מועצות והם עליון , עצת החקים"שנאצו כמו אדם , לבני  ֻה

משפטי על והנשענים  והיפך-הדבר. דבר מהן אחד בכל שיש בתורה הכתובים  והמשפטים

ב  והשם  כך. וזה כך לעשות  יסכים זה בהסכמותיהם, בהם  יתחלפו יועץ "השכל לבדו ה

" כדרך ותושיה עלינו, עצה יד)"לי  ח, והאנשים(משלי חקר. לה שאין  בתבונה מועצותיו וכל ,

עליהם ודברו עליון  עצת נאצו גם הרע, לבם בשרירות במועצותיהם  שהלכו לבד לא  האלו

לראב  וראיתי בעיניהם. חכמים  המה כי לצון  ז "דברי  ""ע  שפירש הלב ל פקודי  הם אל, ֵאמרי

מדּבר  כל בלב נטעם  ע"שהשם דבר.", ויפה כ. ְְֵַָָ

"Ì‚עצתי אנשי  שעשועי  כד)"עדותיך קיט, ומתענג (תהלים  משתעשע אני פירוש . .

וכבר  יורוני . אשר ככל לעשות לבי  בכל עליהן  בוטח  ואני מאד, בעיני יקרו כי  בעדותיך,

כא)יסדנו חלון א "(חדר תואר הסכמותיועץ כי ממנו שואלין  שאחרים  העצה בעל על נופל "

ב  השם  חקי גם  לזה ודומה יעשו. מה מה "כדת  אדם לבני  והסכמות עצות נותנים שהם ה ֻ

יודע 641. האדם  ית"ש אין  הבורא ידריכנו  לא אם לקיים, ביותר  והראוי המובחר המנהג  מה
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" כדרך יעצנייעשו, אשר יי' את  ז)"אברך טז , למעלה(תהלים  ב)ובארנוהו אמר (בחלון ולכן .

אמרנו והנה מעשיו. יעשה עצתם  לפי  כי  עצתו, אנשי יח)שהם מעתיק (חלון היועץ שאין

כ  ויעשה היועץ חכמת על ישען  השואל אבל חברו, לנפש  הוא עצתו גם  יסכים בין עצתו,

כאשר  ולעשות השם  מצות  על להׁשען האדם  צריך זה וכדרך יסכים. לא  בין ִֵָכהסכמתו

יסכים ולא  העצה טעם יבין לא בין  בנפשו, כן הוא גם  ויסכים  העצה טעם יבין בין  יעצוהו

ע המשורר שאמר וזהו כן . ב "בטבעו השם דברי כי כי"ה עליהן  ובוטח  שעשועים  לו הם  ה

והבן . שיצוהּו, מה ככל לעשות לבו בכל בהם ונשען עצתו אנשי  ְֵַהם

ח' חלון

"‰˙ÚÂבמצות והחרדים  אדני  בעצת מהן והנולד נשים כל להוציא לאלהינו ברית נכרת 

יעׂשה  וכתורה ג )"אלהינו, י, להוציא (עזרא לה' ברית יכרתו כי  אמר יחיאל בן  שכניה פירוש. . ֵֶָ

לקחת העמים בכל להתחתן אסור תורה בדין  כי ודע מהן. הנולד הזרע גם הנכריות , הנשים 

" לאו על עובר נכרית  והנושא  בגיותן . נכרית  בםאשה תתחתן ג )"ולא ז , קבלו (דברים  כן  כי ,

ז  על"קדמונינו סח בגיותן .ב)"(קידושין בכולם  החתון נאסר הארצות , עמי כל על נאמר שהוא 

בנו  איננו תורה דין לפי הנכרית  מן הנולד ואולם  תורה, מדין לגרשה חייב אותה והנושא 

ז  שאמרו כמו דבר, מן(שם)ל"לשום  הנולד בנך ולא בנך, קרוי  הישראלית מן  הבא בנך

ע בעבור הטעם כתבה התורה והנה והנכרית. ""השפחה שנאמר מאחריז בנך את  יסיר "כי

ד) ז , ישראל (דברים  הוא הישראלית  מן  הנולד בנו כי בגיותו. ישראל בת  הנושא גוי  על וזה ,

ב  והוא ית ', הנפשות ליוצר ידוע  הדבר וסוד זרה. לעבודה יסיתהו והוא  ה', דברי  ה "לכל

נפשות מׁשם  שיוצאות  הטהור המשך מן אינן  הארצות עמי  מבנות  הנולדים נפשות כי  ָיודע 

אבל  תורה, בדין הוא  הנשים  גרושי  ולכן הראשון . בבית זה על כתבנו וכבר יעקב, זרע

ומצוה  תורה וילמדו בביתו שהגדילו ואפשר בתורה. מפורש  איננו מהם  הנולד להוציא 

יצאו  כי  בטבע  עליהם  ירחמו ומקצתם ויגרשום ? יוציאום  ולמה הישראלים, מאבותיהם

ב  השם  האמנם אינו "מחלציהם. והנכרית השפחה מן לישראל הנולד הבן כי וגזר יעץ ה

ב  והוא  בנו, שהוא "קרוי מי כן  ועל התועבות . בכל [יכשל] הבן זה כי  ויודע  העצה גדול ה

מזרע הנולדים הטובים  בניו ישחית  פן בנחלתו מהסתפח  שיגרשהו טוב ה', לדבר חרד

אמר  הזה. הכתוב מליצת תתפרש האלו היסודות ועל תועבותיו. ככל וילמדום ישראל

הזרע שיוציאו ראוי גם  התורה. כמשפט  וזהו הנכריות , הנשים  כל להוציא דברים  שיכרתו

האלו  שהבנים שהסכים השם עצת  כפי מנחלתם  ויגרשום  הנכריות , הנשים מן להם  הנולד

במצות החרדים וכעצת  דבר. לכל הארצות  כעמי ושהן  לאביהם , בנים  נחשבים אינם 

ולפי פרטיהן . בכל מצוֹותיה לשמור התורה בחכמת  המעמיקים הם  החרדים כי  אלהינו,

ב  השם מדברי הבנים"שמבינים יתר ומשחיתים  וחטאים רעים  הם הבנים  אלו כי  ה

ג  מסכימים הם ""הטובים , ומלת מביתם. לגרשם אדניבעצתכ בעצת לשתים , תשמש  "

" בתיבת  הפסיק הטעמים בעל ולכן אלהינו. במצות החרדים  מאמר "נשיםובעצת הוא כי ,

" מן] [והפסיק תורה. ודין עצמו 'והחרדים'בפני עד מהם ' אחר 'והנולד מאמר הוא כי וגו'. "
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אל  בת בני  לגרש  בפירוש  הזהיר ולא  מפורש  איננה ואם והחכמה, התורה עצת  על הנשען 

" מלת תחת  הגדול המפסיק וׂשם שראוי"אלהינו נכר. שהזכיר החלוקות  שתי נחתמו בו כי , ָ

ואח  עליהן. ברית  ""לכרות  אמר יעשה כ המפורש"וכתורה כדין יעשה הפחות  לכל כלומר ,

ובעקרבים בשוטים [אותו] נכריח  שמסרב, ומי הנכריות. הנשים להוציא  והוא בתורה.

והחדל  לו. וטוב ישמע  השומע  מהם  הנולד שילוח ולענין  בתורה. שכתוב כמו לעשות

בעיני .642יחדל  נראה כך בעיניו, לצנינים  יהיו הוליד אשר בניו כי באחריתו, רעה וימצא

נשים לקחת התורה דברי  על עברם  על הגולה שרי  שחשו שמלבד הכתובים  מדברי נראה וכן

האלה; הגוים  כתועבות  לעשות שילמדו בתורה המפורש  הדבר טעם  על פחדו גם  נכריות,

" נאמר וכן  העיקר. הארצות ,והוא  מעמי והלוים והכהנים ישראל העם נבדלו לא כי

נשאו  כי  והאמורי . המצרי  המואבי  העמוני  היבוסי הפריזי החתי  לכנעני  כתועבותיהם

הארצות בעמי הקדש זרע והתערבו ולבניהם , להם  א-ב)"מבנותיהם  ט, שהם(עזרא כלומר ,

אשר  ובניהם הרעות. האומות  ושאר הכנעני תועבות  וילמדו הארצות, בעמי מתערבים

אח  יתערבו הארצות , עמי  ומזרע  גמורים גויים  שהן להם  הנולדים"יולדו הקדש בזרע כ

האיש יעץ כן ועל אלו. את אלו וישחיתו בקדושה, ישראל מבנות  הנולדים  הקדש בזרע

י בן שכניה וכןהמעולה בתורתו. ה' יעץ כן כי  והודיע  להם , הנולד גם הנשים להוציא חיאל

בבית להמלך ובא הנכרית  מן  בן לו שיש  ומי  ה'. לדבר החרדים  הצדיקים  החכמים עצת  היא

זרע ישחית  פן  ומנחלתו מביתו שיגרשהו ייעצוהו ירחק, אם יקרב אם  יעשה מה הגדול דין 

אעפ  ורש"הקדש . תורה. בדין כן  לעשות  אותו כופין שאין  ז "י ""י  פירש בעצתו ל אדני, בעצת

הקב  של העושה "וברצונו יעשה. וכתורה יוציאום. שמים  יראי  אלהינו, במצות  והחרדים ה.

הנכרים ואשתו בניו יוציא  אשר הזה עהמעשה גזרו "" והשרים  עזרא  כי קשים , ודבריו כ.

צריך  אינו ה' את  ירא  שהוא מי יוציאום ? שמים  יראי כי להזכיר טעם ומה כולו, הקהל על

והראב  התורה. כמשפט  עושה כן שהעושה הוסיף צורך לאיזו גם  דין. בית ז "לכפיית ל "ע

" ואוליאמר מהם. אחד שהקריבו מצאנו ולא  להרחיק. או ה' קהל אל לקרב ה' בעצת

ז  וחכמינו המואביה. כרות גיורות היו שלא מן"הוציאום, חוץ דבר לכל הוא בנו אמרו ל

והבנים האמות  והוציאו הנכרית. ומן השפחה מן  עהנולד אתם"" היה לא כי תמה ואני  כ.

אתם והצדק בחכמתם עשו אך לרחק, או לקרב ה' פי את שישאלו ותומים אורים ולא  נביא 

[ראב  ופירש התורה. ""כמשפט עוד יוציאו ע ] בם התחתן  לבלתי  אלהינו במצות והחרדים 

להוציא  נכריחנו כי  חרד שאינו למי יעשה וכתורה ענשותיהם. באמרֹו"" כי  קשה זה וגם  כ.

יעשה " כולםוכתורה שיוציאו בהודיעו ודי החרדים? ענין הזכיר למה דין, בבית שיכריחום  "

והבן . הכתוב, מליצת צדקת  כנגה יצא שפירשתי מה עם ואולם  נשותיהם.

ט' חלון
"ÈÎ תבונה בהם  ואין  המה, עצות  אובד כח)"גוי  לב, ז (דברים רבותינו נחלקו בספרי  ל ".

ר  נחמיה. ור' יהודה עצה "ר' ואין להם, שנתנו ה' עצת ישראל אבדו ישראל כלפי דורשו י 

החכמים642. לדברי  מלשמוע המסרב כלומר  כז. ג , יחזקאל ע"פ מליצה
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" שנאמר תורה ותושיה אלא  עצה הנ "לי לדברינו גדול מופת וזה ."" מלת  בביאור "עצה ל

לטובה. שהיא סתם ,

"˙ÂˆÚ" ב השם שהסכים  החלטיות הסכמות  וחי"הם  האדם יעשה פיהן  שעל עליהן , ה

" מפסוק קדמונינו והביאו ותושיה ל בהם. עצה יז)"י פסקא האזינו, תבין643(ספרי, והכונה

למעלה שבארנו ו')ממה לאמר:(בחלון הפסוק לפרש אוכל יהודה ר' ולדעת זה. פסוק על

עליהם החכמה דרכי  הישרות , העצות מאבדים  שהם בעבור הפורענות  עליהם  שיבוא 

ב  השם  ולבינה "הסכים  לשכל יסוב החכמה כי  הראשון בבית  רמזנו וכבר בתורתו. ה

חכמה  אין  ואם יבין . ואז האדם  ישכיל אז בנפש תחלה החכמה ובהיות  בנפש. הנטועים

דברים כמה שם  רמזנו גם והשכל. בינה בתארי  ותחבולותיו המצאותיו יתוארו לא בנפש 

בעז  יתבארו הללו הדברים ועיקרי  תבונות . רב ובבינה בשכל הרביעי"המושגים  בבית  644ה

" גניםובספר החכמה מעין  עצות  אובדי שהן אמר ולכן  לזה. הצריכות ההצעות כל עם  "

" כן תבונה ועל בהם  ובהכרח "אין יבינו, ולא ישכילו, לא החכמה מן נלוזים בהיותם  כי .

הרד  פירש  כן  ואחר תבונות . מהפיק ""יחסרו ואמר יבינו ק זאת וישכילו יבינו זאת . ישכילו

[מה]"לאחריתם זאת  משכילים  היו בחכמה, עושים  והיו עצות אובדי  היו לא אם כלומר ,

אם אחריתם יהיה מה לדעת והוא  תבונה, דבר היה משכילים היו ואם  כן . אח . שיפרש

" משכילים שיהיו הדבר ובאר והעצה. התורה מן אלף יסורו אחד ירדוף כלומר איכה וגו' "

בהיותם להם  שקרה כמו הגוים , מן אלף מישראל אחד שירדוף הנהוג  הטבע בדרך אין

" שנאמר וכמו מאה צדיקים . חמשה מכם ח)"ורדפו כו, "(ויקרא אלא זה אין  מכרם. "צורם

" כדרך ובתהו, בשוא בוטחים הם  כי מכרם, שלהם  תוקף נמכרתםכלומר בעונותיכם  "הן 

א) נ, הסגירם"(ישעיה  ביד "ויי ' וקדושו ישראל צור ה' מסרם  לכן  בתהו צורם  ׁשׂשמ ּו בעבור .ֶָ

" ואמר הבוטחים . צורםעבדיו כצורנו לא  ובטחונינו,"כי  כצורנו ובטחונם  צורם  אין  כלומר ,

והירח  השמש  גם  כי  בהם . והחוסים  עובדיהם  על להגן  וביכלתם  באלילים  בוטחים הם כי

ידיהם . מעשה והצלמים  הפסילים לומר צריך ואין  ייטיבו, ולא ירעו לא  השמים  צבא  וכל

בם בערה לכן  והאלילים ההבל אחר שהלכו ולפי  שמו. ה' הארץ, כל אדון  הוא  צורנו אבל

" זה ועל כרשעתם, לדונם ה' פליליםחמת העליון ,"ואויבינו במשפט נתונים הם  כלומר ,

" אלהיםכמו כה )"(שמו"ופללו ב, "א בפלילים, כב)"ונתן  כא, ישראל (שמות  היו אם  והנה .

והוא  דבר מתוך דבר מבינים והיו זה. כל משכילים היו בחכמה, והולכים  עצות שומרי

תורת יעזבו שאם  והוא תבונה, דבר מפיקים  והיו והצדק, החכמה בעבור ישראל שהצלחת 

וע לאויביהם . שקרו כמו וצרות , רבות רעות ומצאום  הרעה להם  יקרה היו "ה' כן  י 

" שהם לפי אבל מחטוא. עצותמשתמרים אובד יבינו "גוי  לא  למקרה הצלחתם  וחושבים  ,

ה'. חמת  כאש  תצא  עד אחריתם 

רבי643. האומות. כלפי  דורשם נחמיה ר' ישראל  כלפי דורשם  יהודה ר ' המה". עצות אובד גוי  "כי  לשונם : זו
ותושיה" עצה "לי  שנאמר  תורה אלא עצה ואין  להם  שנתנה טובה עצה ישראל אבדו ישראל . כלפי דורשו יהודה

הרביעי644. בבית נוספים , בדברים להרחיב רבינו  בתוכנית שהיתה מכאן
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˙ËÈ˘ÏÂשבע האומות קיימו] [לא אמר. האומות כלפי  הפרשה הדורש נחמיה ר'

ממנו  אחד עכשיו ויאמר שיסתכל אחד בהם אין תבונה. בהם  ואין  להם , שנאמר המצוֹות

וגם רבבה. ושנים אלף רודף מישראל אחד המשיח  ולימות  רבבה. יניסו ושנים אלף רודף

" במלת שיסדנו מה על נאמן עד עליון ,"עצה דרשתו עצת הם נח  בני  מצוֹות שבע כי  . ֵ

כי ישראל. זולתי  עולם  בני  כל ינהגו שכפיהן [לפניהם ] ׁשׂשם  עליהם שהסכים  ֶָוהדרכים 

הראשון בבית  שבארנו כמו המקבלים, הנפשות לעמת משתנים העליונה החכמה ֻארחות

א) חלון ו  כדרך (חדר תבונה בהם אין  ולכן להן , צוה אשר ה' מדרך סרו האלו, החקים עברו .ֻ

הנפש תבין ולא תשכיל לא  החכמה, מועצות  תחסרנה שאם יהודה. ר' בשיטת שפרשנו

תבונה. תפיק לא וההבנה ההשכלה ובהעדר "645ההיא , ואמר הדבר ישכילו ופירש  חכמו לּו

לאחריתם יבינו שצוה זאת החכמה בדרך והולכים העצות  שומרים  האומות  היו אם  כלומר "

ב  השם  וזהו "להם בה'. ימרדו את  להם יקרה מה אחריתם  מבינים זאת, משכילים  היו ה,

" אלף שאמרו אחד ירדוף שבטבעאיכה אפשר איך משכילים  היו הזה הדבר כלומר וגו', "

ממנו  אחד ירדוף ישראל 646הנהוג רדת בעת  שקרה כמו רבבה, יניסו ושנים  מישראל אלף

" מכרםמגדולתו, צורם כי  לא  ל)"אם לב, לישראל (דברים  מכרם  אלא  זה אין  כלומר .

" כדרך נמכרתםבעונותיהם, בעונותיכם  א)"הן נ , "(ישעיה הסגירם, הצור "ויי' זה כלומר ,

העושה  האדונים  ואדוני האלהים אלהי ה' האמיתי, היכולת ובעל תקיף עולמים צור הוא 

אי כי הישר. בדרך כשהלכו לטובה נפלאות לישראל שעשה כמו הטבע, מן  למעלה נפלאות

יראתנו  לומר הנהוג,647אפשר הטבע  לשנות ומזל שר ביכולת שאין  אחר בידינו, הסגירם

ישראל. צור הגדול ה' מעשה ודאי  אבל כאלה. נפלאות בינינו שמענו ולא ראינו לא  ומעולם

צורם" כצורנו לא שעשה "כי  הנפלאות באזנינו שמענו כאשר כל על יכול לבדו הוא כלומר ,

ממשלתו  כפי רק לעשות  יכולת  מהם באחד שאין  לצורינו, שוה הזה הצור ואין קדם. בימי

כי ישראל, לרעת נפלאות  עתה עושה ולכן  לבדו, נפלאות עושה עולמים וצור בטבע. וכחו

פלילים" ב "אויבינו השם מדרך שסרו בעבור הגדול ובחמתו באפו נשפטים כלומר ואם", ה.

ככל  עמהם לעשות וישוב לרחמים , הדין מדת  עליהם ישתנה מעשיהם  ישראל ייטיבו

" נחמיה ר' שרמז וכמו קדם. כימי להם להטיב רודף נפלאותיו מישראל אחד המשיח לימות

ממנו  האומות"אלף כלומר אחריתם , לדעת  ישרה תבונה להפיק יכלו זה מבינים  היו אילו .

" הם  אלא מישראל. וחמר קל וילמדו ולחרפה לׁשּמה לאלה והיו בה' ימרדו שאם  גויידעו ְַָָָ

עצות ה "אובד ומ ּכת  בעיניהם", והפלא חכמים הנמנע ליחס גדולה אולת  ודוברים " ַ

" שאמר כמו זאתלגבורתם , כל פעל יי' ולא  רמה יבינו יאמרו כז)"פן  לב, וכדרך (דברים  .

" אמר זה ועל ובנפלאותיו. בה' שהכחישו ועמורה סדום גפנםחטאת  סדום מגפן (לב,"כי 

השנילב) בבית רמזנו וכבר זה, במקום  יותר אאריך ולא א). חלון ה כי(חדר ובצדק, באמת 

באחריתה 645. לה צפוי מה לדעת

מהגוים646.

האומות647. של לאליל  כינוי  הוא ע "ב)"יראה" סג (סנהדרין
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" בספר שיתבאר כמו הכתוב, לפשט  קרובה נחמיה ר' גניםפירוש בעז מעין  שם"" כי  ה,

" לשון  כי להודיע הכונה וכאן  אלו. בכתובים  עוד על עצה נדבר הונח בכתוב הנזכר "

ב  השם  שחקק החכמה מחלוקת ,"מועצות  בזה ואין  בהן , ללכת אדם לבני  לדברי648ה כי

ושתי טעמים, לכמה יוצא אחד ומקרא  הודעתיך. חדשות כי והבן  יתפרש. כך התנאים

נכונות . הדרשות 

י ' חלון 

"ÚÓ˘ באחריתך תחכם  למען  מוסר וקבל כ)"עצה יט, העצות(משלי שמע פירוש. .

ושבעהטובות שבכתב התורות , שתי  חקי והן בהן , ללכת אדם  לבני  עליון  מפי פ "הנתונות ֻ

וכן החכמים. היועצים  לדברי  האוזן  והקשבת הלימוד עם  וזה ישרות . מועצות  כולם  שהן 

מוסר " משמעת"קבל אל שיסורו הנפש כחות להכריח ה' ביראת  ולהבין להשכיל והוא ,

" כן  תעשה אם  ואמר והחכמה. באחריתך העצה החכמה,תחכם בדרכי נוהג  תהיה כלומר "

בארנו  וכבר מנעוריך, בך הנטוע הרע  היצר מטבע היפך שני, טבע  כמו בלבך חכמה תבא  ִֶַכי

השני  בבית  הזה הפסוק ה )פירוש חלון ה, עוד.(חדר אאריך לא ולכן  ,

"Í¯„חכם לעצה ושומע  בעיניו ישר טו)"אויל יב, "(משלי פירוש. "עצה . כמו עצה " "שמע 

כ) יט, לקבלה (משלי צריכים והם התורות  שבשתי  המועצות  והן  תולד 649. לא החכמה ִֵָכי

" ומלת רבות. פעמים שבארנו כמו בנפש , הנטועים  והבינה השכל אתחכםבכח הירא על "

הראשון  בבית  שבארנו כמו בהם, ללכת החכמה חקות  על ונשען א-ב)ה' חלונות א .(חדר

" "אויל ומלת  כדרך החכמה, בוזה הוא  כי האחר, לקצה מזה הפוך אוילים" ומוסר חכמה

ז)"בזו  א, על (משלי ישען לא  המנהגים מן  במנהג  המעשה דרך עוד כשיסופק החכם והנה .

אדם . כל לב למשפט מסורה העליונה העצה שאין  יודע  כי יעשה, מה לעצמו להחכימו לבו

" כמו יעשה, פיו ועל ידבר מה לשמוע העליונה העצה לקבל החכם היועץ אל ילך כיולכן 

המשפט  דבר את לך והודיעו וגו' הכהנים אל ובאת  וגו' דבר ממך ח-ט)"יפלא יז , .(דברים

" כענין באמת , החכם הוא  כן אדםוהעושה מכל הלומד חכם? א)"איזהו ובארנוהו (אבות , ,

הראשון ג )בבית  חלון ו  "(חדר אמר זה ועל חכם. לעצה ישרים"ושומע לבו שדרכי ומי .

" אמרו זה ועל גמור. אויל הוא  בהם ספק לו ואין  בעיניו בעיניו ישר אויל יב,"דרך (משלי

השני טו) בבית  כתבנום זה בפסוק פירוש הצריכין  הדברים ויתר ג ). חלון ד .(חדר

"ÈÎ מנביא ודבר מחכם ועצה מכהן תורה תאבד יח)"לא יח, זה:(ירמיה  מאמר פירוש. .

ע הנביא ירמיה נפש המבקשים  האנשים  לא "אמרו במותו כי לו, צריכין שאינן ואמרו ה

" כמו עמו, והנבואה החכמה מכהןתמות  תורה תאבד יורו "לא  אשר רבים כהנים ישארו ,

תאבד  ולא  בזה. וכיוצא לכהנים  המיוחדים  הנזיר ותורת צרעת נגע תורת כמו ליעקב,

נחמיה 648. ר ' לדברי וגם יהודה ר ' לדברי גם מתאים  זה פירוש  כלומר

הקודמים649. מהדורות למסורת
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מחכם" התורה "עצה מעשה במשפט ויועצים בתורה רבים חכמים אחריו ישארו כי  ,

" תאבד ולא נעשה. פיהם  ועל עצה דבר לנו ויגידו מנביא והחכמה, בנו דבר ישארו כי "

בבית כתבנו הדברים  ויתר וכיוצא , עתידות בנבואה ה' דבר לנו שיגידו אחרים  נביאים

יא)השני חלון ב .(חדר

"Â˘˜·Âמזקנים ועצה מכהן תאבד ותורה מנביא כו)"חזון  ז, הפסוק (יחזקאל פירוש . . ƒ
" לפסוק דומה תאבד הזה לא שלשכי תחסרנה הגלות  שבזמן נבא למעלה. שבארנוהו "

" האלו מנביא הסגולות  "חזון כמו מנביא " תאבד "ודבר ותורה ה', דבר ישמעו בחזון  כי ,

" כדרך תורתם, הכהנים ישכחו הצרות מרוב כי תורה מכהן, אין  ט)"בגוים  ב, וכן(איכה  .

תורה " הכהנים  את  נא  יא)"שאל ב, מזקנים ,(חגי תאבד ועצה בבל. בגלות לחגי  השם  שאמר

" מחכםכמו ה "ועצה כי  ובכל זקנים", הנסיון , בעלי  הם  חכמתם  שמלבד החכמים , מּתֹוארי "ֵַ

" יתוארו לא חכמה בהם  אין ואם והחכמה. התורות  במשפטי  עצתם תאבד "זקניםזאת 

" כמו זקןסתם , פני  לב)"והדרת יט, ז (ויקרא ואמרו על". לב מי"ב)"(קידושין אלא  זקן  אין 

חכמה  ""שקנה הזכיר לא החזון ואצל הראשון . בבית  ובארנוהו נופל "תאבד , אבדה אין  כי ,

ושכחו  ויועצים  מורים היו כי  והעצה, התורה על יתכן  שזה האדם, ביד שהיה דבר על רק

" כדרך בגלותנו, איש  על כלל תחול לא  הנבואה אבל מידם. ונאבדה ועצתם  ונסתםתורתם

"650."חזון ואמר סתם  מנביא לכן  חזון  לדעת ובקשו כי" דבר, ימצאו ולא  אליו, ה' דבר מה ַָ

בגלות . הרוח  עליו ינוח לא

י"א  חלון

"ÌÈÓ ידלנה תבונות ואיש  איש, בלב עצה ה )"עמוקים  כ, "(משלי פירוש  כמו "עצה . ,

חכם" לעצה טו)"ושומע יב, הנפלאים(שם החכמה בדרכי הישר המעשה משפט לדעת כי  ,

ב  והשם  מאד. והשכל "קשה בינה דעה הישרים בלב ונתן התורות, בשתי המועצות  הודיע ה

הנעלמת וההסכמה ההלכה משפט  על שיעמדו עד מדבר דבר ולהוציא לדבר דבר ַלדמות 

" כדרך זולתם, טוב מעיני מעגל כל ומישרים  משפט  צדק תבין  ט)"אז ב, ענין(משלי והוא

בעז  השלישי  בבית יתבאר ועוד ה."נפלא.

‰ÙÈÂשבתחתיתן עמוקים, למים שבחכמים  חכם איש  בלב העמוקה העצה המשיל

הממציא  הגדול הפקח  זולתי  להעלותם ? יוכל ומי  אותם . רואה ואין  וחפצים פנינים

העצה  לענין  וכן ממעמקיהם. החפצים  בהן להעלות וכיוצא בחבל חבל וקושר תחבולות

תבונות , מלא איש זולתי היא , מה לראות  מלבו לדלותה יוכל מי אין  איש , בלב העמוקה

העצה  על לעמוד מביניהן  יקרה תחבולה לו צאת עד לענין  וענין  לתבונה תבונה ירכיב כי

בעז  השלישי  בבית  אפרש  ועוד אמת. אות  להיות  ולדלותה מלת"שבלב, הנחת מה על ה

""תבונה " בספר אפרש ועוד גנים. "מעין מלת  הנחת  בעז תחבולה " אור "" כשחר יבקע  אז ה.

עולם650. מישראל (זוטא)בסדר נבואה פסקה ומלאכי  זכריה חגי  כשמתו
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רש ויאמר ז "האמת. ""י ואישל סתומה. חכם בלב הלכה איש. בלב עצה עמוקים  מים 

ממעיו  אותה ודלה בא נבון ותלמיד ידלנה. עתבונות  מדברי"" לקוחים  דבריו כי  ספק ואין כ.

ז  כמו "קדמונינו לא  זה. על שדברנו מה כולל פירושו כי בדבר ּבין המליצות , יותר שהבינו ִל

ראב  ז "שפירש  ""ע והעצה ל החכמה כן תרפסם, לא ורגל וזכים קרים  שהם  עמוקים כמים

כלומר  מלבו. העצה ידלה התבונות  יודע  שהוא אחר ואיש  וברורה. זּכה איש בלב ַָשהיא 

ממנו  עילמדה """ יתכן  לא  גם רחוק שפירושו מלבד תבונה כ. ללמדה,"ואיש יוכל אדם וכל .

" מלא  באחריתך ומקרא  תחכם  למען מוסר וקבל עצה ""שמע [כתוב] ולמה ולא ידלנה . "

ורלב "ילמדנה " ז "? ""ג כי פירש בכח ל היא  בלב אחר 651העצה אלא בקלות אותה ישיג  לא

ואולם בתחתיהם . שהוא  מה אל להגיע  יקשה אשר העמוקים  כמים היא כי  הרבה, חקירה

בה  והפלגתו חקירתו בטוב מלבו העצה ידלה תבונה עאיש  """ פעמים שנזכר ואחר "אישכ.

" היא  אם וגם זה]. [מפני  נדחה פירושו והנה אדם. בני  משני  מדבר שכולו איננה בכח נדע  "

התבונה  ולפעמים מעשה, לעשות  החלטית הסכמה עצה כל כי תועיל 652עצה, לא הרבה

למעלה והקדמנו  הכללים. מן  שתבין כמו מלבו, עצה ט')לקחת ח', ו', הבן .(חלון .

"ÔÈ‡'יי לנגד עצה ואין  תבונה ואין ל)"חכמה כא, מפועל (משלי ומעשה מנהג  כל פירוש. .

אפע חכמה, איננו צדקה, נגד חכמה "שהוא אין כי  גדולה. בתחבולה עשהו המעשה שבעל י 

ב  משה שתקן מה הכונה "זולתי  נגד ובבינתו בשכלו האדם שיפיק מה כל וכן לחכמה. ה

מה  כל וכן  והבל. שוא הוא  והבינה השכל עליו שבנו היסוד כי  תבונה, איננו העליונה

ב  השם  רצון נגד לעשות  האדם השני"שיסכים  בבית זה פסוק פירשנו וכבר עצה. אינו ה,

ח) חלון ט שאעפ (חדר שם  ואמרנו חפצם". רבות  ופעמים רע. לעשות מסכימים  שהרשעים  י

" כדרך יצליח , הופעתבידם  רשעים  עצת  למעלהועל המבואר ו)" עצה (חדר היתה והנה .

ע והיא ב "גמורה השם ב "י  השם ׁשעזבם  לולי כי כן . הדבר ואין יכולים"ה. היו לא לעשות ה ֲֶָָ

" וכענין חפצם , עלהשלים  חובה חייב "מגלגלין ע"י ח נגד א)"(סנהדרין ההסכמה אם אבל .

ב  ""השם  ואמר סמך כן ועל תופר. אז ׁשּתע ׂשה, חפץ ואינו וליי'ה מלחמה ליום  מוכן  סוס ֵֶֶָ

לא)"התשועה  כא, זאת(משלי בכל תשאל ואם ה'. ישועת מבלי אדם מעשה תועיל לא כי ,

ההחלטית ההסכמה "653תתואר ""עצה בתאר תתואר תופר אם גם שהרי שבעל 654"עצה ,

לאדם . מועלת  שאיננה עצה ואין הכונה. בהחלטת  הסכים יצלח 655העצה לא  או יפירנה כי

ולכן "656בעצתו. להתאר ראויה "עצה איננה כל כי סתם , בדרכיעצה " הסכמה היא  סתם "

" תתואר אבל זה. על שחוזר [הכתוב] וכדרך העושה. בה ושיצליח  ונמהרה ה' רעה ."עצה

בפועל 651. לא עוד פוטנציה,

הרבה 652. התבונה אם גם כונתו :

הרשע 653. של

לוואי654. שם בלי  סתם ,

סתם ?655. "עצה" לכך נקרא לא מדוע מועילה, שהעצה כיון כי לשאול. יש  כך 

ו '656. בלי "לכן " מלת כאן צ"ל  ולכאורה סתם. "עצה" הרשע עצת לכנות אין  מדוע  להשיב מתחיל  רבינו כאן 
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טובים כולם שהם  היועצים ועצת  הנבונים  ותבונת  החכמים  מחכמת  נמצא  להצלחת657וכן

" כדרך יועילו, [ש]לא  הגורם וה' יסכל האדם. ודעתם אחור חכמים  כה )"משיב מד, (ישעיה

השני בבית א)כמבואר חלון יא "(חדר וכדרך מזקנים. ועצה מכהן  תאבד שבארנוהו ותורה "

ההתחכמות על איננו אבל באמת , רבים טעמים כוללים שלמה דברי כי למעלה.

ראב  כדברי ז "וההתבוננות נקראת"ע  ההתחכמות שאין  הלשון יסודות  סותר זה כי  ל,

הראשון חכמה " בבית  הזה בענין  דברנו וכבר הקדש. בכתבי סתם א-ב)" חלונות  א (חדר

והבן . והשני .

י "ב  חלון 

"ÁÂ¯ וגבורה עצה רוח  ובינה, ב)"חכמה יא , "(ישעיה  פירוש חכמה . בביתרוח בארנוהו "

" ומלת בלב. החכמה ציורי גילוי  על שהוא ו בינה הראשון  הב'. בבית התבאר עצה "" ,"רוח

יתהפך  ולא  חזקות הסכמותיו תהיינה כי  הדברים . ובשאר בחכמה טוב יועץ המשיח שיהיה

תמלאנה  גם  המבוקש. להשגת  טובות  ותהיינה שבארנו כמו ישרות ותהיינה בעניניו,

ב  השם  כי  דבר, בכל ""מועצותיו מלת זה ועל עצותיו, להשלים  וכח עוז לו יתן ."גבורה ה

" שם בכולם שנזכר זה בחדר פסוקים עשר תשעה מועצותעצה ותמצא על וכולם סתם "

העושה  כי מאד. טובות  וגם ונאמנות, ישרות מועצות שהן  והמשפטים , החקים  ֻהחכמה

ב  השם השגחת כי  גמורה, הצלחה דרכיו בכל יצליח  בתמים"כפיהן  ההולכים עם דבקה ה

סדר  על הולכים  שהם  ותבין  סתם, כולם  נזכרים ולכן  רצונו. וממלאים  ית ' רצונו העושים 

למעלה זה בענין הרבים  יב)הכללים חלון א מאד.(חדר הדבר נכון  ואמת .

"ÈÓדעת בלי במלין  עצה מחשיך ב)"זה לח, העצה (איוב אור יאפיל זה מי פירוש. . ְִִ

ב  השם תוכחת  היא  וזאת  דעת? בלי ודבר-שפתים מלים  ברוב והטובה לאיוב,"הישרה ה ַ

העליונה  ההנהגה יושר נגד טענות וטען מעלה כלפי  רבים דברים הטיח  הצרות  כשקרהו כי

ה' דרכי  המסכל האדם מחשבת כפי לרעים  וטוב לטובים  רע בארץ, היורדות הגזרות ועל

טובה "ב  אין  עליונה בעצה מעשיו וכל ה' דרכי ישרים האמת ולפי העליונה. בחכמתו ה

" ותושיה ממנה. עצה "לי שכל הכלל וכדרך למעלה. שבארנו ותבונה עצה לי נופל עצה " "

שאין ובתבונה בחכמה ועצתו בעצה, מעשיו פועל כביכול וכן הלב. במשפט ההסכמה על

" ומלת  חקר. כמו מלל להם העברה, בדרך המדבר מפי  היוצאים  ריקים אמרים  על הנופל "

ימלל " עלאה לצד כה )"ומלין ז , "(דניאל והשכל. דעת בלי  תיבות  כלומר לאברהם, מלל מי 

שרה  בנים  ז)"הניקה כא, אדם(בראשית  היה לא ההעברה צד ועל גוזמא בדרך אפילו כלומר ,

להחשיך  לבו מלאֹו זה מי  ולכן והפלא . הזרות [מפני ] בנים, תניק ששרה לאברהם ְָאומר

עצתו  כי לבו על ׂשם ולא  דעת ? בלי  במלין עצתי  יביננה?658יושר מי  האדם , מדעת  נפלאה ָ

להם657. הרצויה תוצאה ולהשיג להועיל  עשוים 

הקב"ה 658. של
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ב  השם הוכיחו כן, עשה שאיוב ולפי  וטעמה? [סודה] ידע  דברים"ומי על אותו ושאל ה

העצה  בסוד הם כי  עליהם , יעיד החוש  וגם וענינם. סודם  מבין ואינו עיניו נגד שהן  נפלאים 

והבן . שבנפש , והבינה השכל ומן החוש  מן הנשגבת  העליונה

"ÈÓדעת בלי  עצה מעלים ג )"זה מב, הודה (איוב איוב הפסוק. פירוש כך דעתי  לפי  .

" שהוכיח ֹו השם  דעתלדברי  בלי  במלין עצה מחשיך זה ב)"מי לח, על (איוב עתה והתחרט  .

והוא  עשה. אחרת  רעה שגם אשמתו הגדיל עוד הודאתו ומלבד ה'. עצת נגד ִֶשדּבר

טוב  ולהודיע ה' מלאכות [לספר] לאדם ראוי  כי  דעת, בלי  הטובה העצה והסתיר שהעלים 

כדרך  העליונה, ועצתו חכמתו יושר אדם  לבני להודיע  עצתו, וארח ה' בדרכי ודעת  טעם

אספרנה " ו)"וגדולתך קמה, "(תהלים  אלמדכם, יי ' יראת  לי, שמעו בנים י "לכו לד, .ב)(תהלים 

מעשה  ויושר העליונה העצה הדר ומגידים מביעים  אחד פה הנביאים  דברי  כל זה ובכלל

ב  שתיהן ."השם על התישב ולכן  במלים. החשיכה גם  העליונה, העצה כבוד העלים ואיוב ה .

שהעלים ומה בהשכל. לא ודבריו האמת, הבין שלא  לפי  היה העצה נגד שטען  מה כי  ואמר

" אמר זה ועל ערכה. ידע ולא  מדעתו, נפלאת שהיא לפי אבין ,העצה ולא  הגדתי  לכן

אדע ולא  ממני ג )"נפלאות  מב, הם659.(איוב והרי  דעת] [בלי  היה שהגדתי מה כל כלומר

[מלבי] יושר שהעלמתי  ומה ומבוטלים . כדרך 660בטלים  נפלאות , שהן בעבור אלא בזדון  לא 

לה " אוכל לא  נשגבה ממני, דעת  ו)"פליאה קלט, .(תהלים 

‰�‰Â וטענותיו יגיד, תבונות פיו כי  חשב ה' אליו נגלה טרם  הראשונה במחשבתו איוב

" שאמר מצאנו ולכן והשכל, בינה והשיבנימלאות כב)"אדבר יג, האדם(איוב שאומר כדרך

" עליהןלזולתו להשיב תוכל אם להבין, והנכוחים  הישרים  דברי ""שמע  אמר גם ְִִּפׁשעי.

תסתיר? פניך למה הודיעני , כג -כד)"וחטאתי יג, יודע(שם  האמתי החכם  כי דעת, בלי  וזה .

מהכיל  מאד חלושה האדם שדעת  יודע  גם  אלה. בכמו מהתבונן  תסתתר האדם שבינת 

ועתה  האדם . מדעת ונשגבות הם  נפלאות  כי חקר, לה שאין  העליונה והעצה החכמה דעת 

" אמר בנבואה, זה כל לו אזןשנתבאר לשמע  והודיעני . אשאלך אדבר, ואנכי נא  שמע

ואפר  עפר על ונחמתי  אמאס  כן  על ראתך. עיני  ועתה ד-ו)"שמעתיך, מב, זה (איוב פירוש. .

" אליך לאמר מלין  מקדם  והודיענישהוצאתי  אשאלך אדבר, ואנכי נא  פלאיםשמע דברי  "

בעין -לבי לראות  זכיתי  שלא לפי  עצתך, סוד שתודיעני ממך שבקשתי  מה גם  והשכל. בינה

ע שמעתיך, אזן  לׁשמע ורק שדי , הקבלה "מחזה שזכיתי661י עתה אבל חכמים . ודברי ְֵַ

על  אני ומתחרט כאינם . הן והרי  בראשונות, מואס הנני והדרך, הודך בעין-לבי להביט

" כדרך באמת. [שאינם] ומחשבה הבל מעשה המה כי אדם  מחשבות  יודע צד,"יי ' (תהלים

ואפר.יא) עפר אדם  הוא  כי ,

ענינים659. שני על  וידוי  כאן יש  הרי 

"מעשיך "660. לפענח יש  ואולי  מטושטשת, מלה

מסורת 661. דברי
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ÍÎ ז המקרא מפרשי ובדברי  הדברים . בעיני ואין"נראין רבים, פירושים  ראיתי  ל

ראב  בהם . מתיישבים זצ"המקראות  ב)ל"ע  לח, איוב "(על רציתאמר הענין  מחשיך, זה מי 

מעלים' זה 'מי  אמר ובמקום  ולהסתיר. להעלים כמו עצתי , עלהחשיך כי"" תימה וזה כ.

עוד וכתב מלין. בלי  אלא במלין  ההעלמה ג )"(ראב אין  מב, איוב על שהגבורה "ע ואחר

דעת בלי  כי והטעם  דעת. בלי יהיה אז עצתך, להסתיר שיוכל זה מי היא , שלך והחכמה

בעולם עצתך להסתיר שרציתי  עהייתי , """ בין הבדל שיש ספק אין כי דוחק. וזה "מחשיך כ.

" וגם"מעליםובין יאיר. שלא  האור שמסתיר הוא והמעלים לחשך, אור עושה המחשיך כי .

ז "לרש ""י  פירש "מחשיך ל במלים" ורמב "מקלקל בספרו. הקורא  ימצאנו ז ", רצה "ן  ל

איוב 662לפרש כי  רחוק וזה והסתירה. העלימה אבל העצה, מחשיך שאיננו התנצל איוב כי

ב  השם שהוכיחו כמו העצה כמחשיך דבר ובאמת פשעיו, על עוד "הודה לומר יוכל ומה ה.

" שאמר חנםאחר פצעי  יז)"והרּבה ט, "(איוב תעשוק?. כי  לך ג )"הטוב י, עוד (שם  ויאמר . ְְְִַָָ

ז "הרמב  ""ן נעלםל  והוא ובתבונה בחכמה הנעשה הדבר נקרא  ה'עצה' ע"כי כ.",

È�‡Â העצה,663שואל טעם  ישראל ולכל לאבשלום גלוי והיה עצה נתן אחיתופל הנה

בכתוב כמפורש לבו משפט הודיעם  אחיתופל כא)"(שמוכי טז , ישראל ב לכל גלה חושי גם  .

עצתו יא-יג )"(שמוטעם  יז, "ב מתוארים  הכללים"עצותוהם מן לזוז אוכל לא דבר סוף .

" לשון הנחת  על נכון ,עצה שיסדנו על בהם  יתפרשו כולם  הכתובים  כי  הבית , בתחלת "

הכלל. מן יוצא ואין  אחד אחד שסדרנום  כמו

י"ג  חלון

Â˙Î‰ÂÌÈ·" לשון  בהם  "עצה שנזכר הן . אלו וצאצאיהם , וארץ שמים  מעשה על מה "

חכמה  ללא  ג )"יעצת  , כו הקל,(איוב בבנין בנין  שהן הכתובים עם  למעלה פירשנו זה פסוק

צורך  ואין  שם , שבארנו ממה הקורא שיראה כמו וארץ, שמים במעשה העצה מפיר וענינו

הדברים . בהכפלת

"Ì‚ תושיה הגדיל עצה הפליא  יצאה, צבאות יי' מעם  כט)"זאת כח, פירוש .(ישעיה .

הקצח  וחביטת  השדה, ותקון הזורע  וזריעת החורש  מחרישת לכם  שהגדתי הזאת  החידה

בחרוץ הלחם  ודישת במטה, כג -כח)והכמון כח, לא (ישעיה  צבאות , ה' מעם בנבואה קבלתי

שמים בריאת בחכמת נפלאים ענינים ממנה והנמשל זאת. בודה יש כי דברתיה. מלבי 

קטן , עולם כמו האדם כי  האדם . נפש  ובחכמת בה 664וארץ, יש וכוחותיה נפשו ובנין 

ב  השם ובחכמת ובארץ. בשמים הנמצאים מזה "דוגמת להקיש  העולם , כדמות  הנפש  יצר ה

ב  הוא ולכן  ויחכמו. מוסר יקחו למען  השני  על מאחד ולהמשיל זה שניהם"על גם  העושה ה

ג662. מב, איוב על 

בזה 663. הרמב"ן פירוש על  קושיא

כז 664. א, בראשית בחיי, רבנו 



א ' נוסח כתב-יד) (מתוך  השלישי הבית - נעול  גן 792

ב  הוא  כי לכם. אותה להודיע אליה והנמשל הזאת  החידה לי כדרך "הגיד עצה, הפליא ה

יועץ " ה )"פלא  ט, בתבונה (ישעיה זה גם האדם, מדעת ונשגבות  נפלאות  עצותיו כלומר .

" והסכמותיו מועצותיו פי ועל חקר. לה תושיה שאין ""הגדיל ומלת  מעשה תושיה . על "

בעז  זה בבית ויתבאר ובארץ. בשמים  שעשה ""החכמה כל כי ההסכמה עצה ה על נופל "

" וכדרך מעשה, מהן שנמשך ותושיה בדברים  עצה יד)"לי  ח, לפרש(משלי פה הכונה ואין .

בעז  תמצאנו אבל אליה, והנמשל ""החידה בספר גניםה בדברימעין  כליותיך ותעלוזנה "

" מלת כי לרמוז כּיוננּו ורק בחכמתו עצה מישרים. שיעץ מה על רומז זה בפסוק הנזכר " ְִַ

ה  היא העצה כפי  והמעשה וארץ. שמים בבריאת לעשות  לפרש"תושיה "העליונה והיטב .

ז  ""המתרגם  שתרגם דעּתה ל במחשבת  עלמא דאתקין נפקא , צבאות  יי ' קדם  מן דא  ְֵַאף

חוכמתה  ּבסגי  בראשית עובדי אסגי המחשבה "רבתא, ציור על עצה הפליא  פירוש . . ְִֵֵַָ

" ופירש העולם. ולבנות לתקן תושיה העליונה במעשה הגדיל שעשה הרבים  המעשים  על "

למשל  הכל כי עד. לעדי  ויתרומם  יתברך חכמתו, תעלומות  בדרכי כולם  שהם  בראשית 

" במלת  המתרגם השתמש ולכן  רבות. פעמים שבארנו כמו שומעת, אוזן "מחשבה להסביר

" מלת  "עצה תחת והוסיף למעלה. המבואר מן הכונה ותבין  בכתוב. הנזכר רבתא " "דע ּתה ְֵַ

אמת . וזה יצור, כל דעת משיקול נשגבות  שעצותיו לרמוז

"˘È‡Â יודיענו יג )"עצתו מ, ואמר (ישעיה  וארץ. שמים  מבריאת  מדבר הנביא  פירוש . .

מים" בשעלו מדד וגו'מי  יב)" מ, ב (שם , הוא והנה אמר ". כן  ועל מאתו, והכל גדל-העצה ָה

יי'" רוח  את  תכן יג )"מי הוא (מ, כי יעשה. מה יודיענו עצתו ואיש דבר, שהודיעו כלומר ,

רש"ב  אמר וכן  כעצתו. ועשה דבר כל על יעץ ז "ה עצתו)"(ד ל"י ואיש רוחו "ה  את  תכן  מי 

להקב  יודיענו אשר עצתו איש עצה "ומי  עה בכנוי"" עצתו ונזכר "665כ. אל סמוך ."אישכי

וכיוצא. תבונותיו מעשה בעצת  הן  החכמה, בעצה הן  דבר שיודיענו עצתו איש  היה מי 

" שלאחריו  הפסוק פירש נועץ ולכן  מי למעלה.את  ובארנוהו וגו' "

„ÂÚÂ" לשון  בו שנזכר אחד פסוק מחלוקתעצה נמצא בו שיש  לפי באחרונה והעמדתיו "

" והוא : המפרשים עיניבין  עליך איעצה תלך, זו בדרך ואורך ח)"אשכילך לב, לדעת(תהלים  .

""רש משרש איננו ""יעץ י ופירש כמו , עין, קריצת  לשון  איעצה תעשה. מה בעיני  לך ארמוז

משלי בספר תהפוכות ' לחשוב עיניו ל)"'עוצה ע(טז , ,"" תיבת ודקדוק זרה איעצה כ. "

" כי זה. עיניו לפירוש הפ עוצה שנח """ יאמר ובעתידים עשה. בינה כמו אבל "אעשה א  .

פ איעצה " נחי  מגזרת  יו "" והה "א  איעצך, כמו ""ד כמו נוספת ""אדעה א  כי יתבאר גם עוצה .

"עיניו  כמו הוא אבל רמיזה לשון איננו עיניו " נמצא "עוצם  ולא וכבישה. סתימה ענין  והוא ,

" כדוגמתו המקרא  הטוב "עוצה בכל המנהיג על עין ורמיזת  קריצת מליצת מצינו לא  גם  .

" תארי בענין  זולתי והשכל. דעה אוןוהמלמד "איש  בעיניו " קורץ בליעל ""אדם ."ברגליו או

ראב  ז "אבל ""ע פירש  'עצה ל ""לשון  בפסוק כתב כי  כסוס ', תהיו ט)"אל לב, היא (תהלים זאת ,

בסוף 665. ו' אות



י "ד  חלון - השמיני  793החדר

עהעצה  """ באמרו כיון  הזאת העצה על כלומר עיניכ. עליך ח)"איעצה הפסוק (לב, ובפירוש .

" תסובבניאמר פלט ז)"רני  בי(לב, תחסר ע", רנה, מן ""ת כלומר תסובבניכ. פלט ואמר "ברני  , ֵֵָָ

" ויאמרו יוכיחוני  מהם , שאמלט קולות -מלאכים ואורך לשון שהזכיר "אשכילך אחרי  ולדעתי .

" מצוא התהלה לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת ו)"על כאילו (לב, נבואה, בדרך המענה הזכיר

ב  ""השם  ויאמר עבדו לתפילת  קדשו משמי יענה תלך ה זו בדרך ואורך ""אשכילך כדרך אך ,

יברכך  השם  ובינה, שכל לך ה' זו "יתן דרך ויורהו שישכילהו השם יבטיחהו זה במקרא וכן .

" ומלת ""איעצה ילך. פירוש ] [זהו עצה. דבר לשואל תשובה היא  וזאת עצה, לך אתן "איעצך ,

"איעצה "ו  לשון כל וכמו למעלה המבואר למעלה,עצה " שיסדנו הכלל וכדרך בקל, הבנויה "

ב  השם  מן  מבקש  המתפלל ז "כי  אבותינו שסדרו כמו ילך, דרך ובאיזה יעשה מה עצה 666ל "ה

מלפניך " טובה בעצה ב "ותקננו השם יענה זה ועל ."" עיניה עליך לך "איעצה אתן כלומר ,

" ומלת  עליך. בהשגחתי  טובה עצה עליך עצה לך אתן כלומר נפרד, איעצה או למענך. כמו "

" תהלים ספר מתרגם תרגמו וכן  עליך. אשגיח  אני כי כלומר עיני, עליך ואלפינך כי אשכלינך

עיני לטבא  עלך ואשוי  אמלכינך תהך, דנן ""באורחא  ופסוק כפרד . כסוס  תהיו הנאמר אל " ְַָ

אדם . בני  את  יוכיח  המשורר דברי הוא אך שהזכיר, העצה מפרש  איננה אחריו

‰�‰Â" של לשונות כל בחדרים בארנו כי אליו, שכיוננ ּו מה ונשלם הענין  "עצה מבואר ְִַ

בהתפילות הנכתב אחד פסוק זולתי  חסרנו ולא הקדש בספרי  בסמוך.667הנמצאים  ויתבאר

" לשון נכתב שלא  הכבד עצה ובארנו בבנין  נבנים669והנוסף 668" אבל אחד. במקום גם 

" לשונות שכל כמו והנה למעלה. שיסדנו הכללים וכדרך בנפעל, או בקל "עצה כולם 

נמצאים כן  כמו האלהיים , והמשפטים  החקים החכמה מועצות  על כולם זה בחדר ֻהנזכרים

התאר  ובשם  ובנפעל בקל הנבנים האחרים בחדרים המבוארים הלשונות בתוך מהן  הרבה

הסדר."יועץ " על הכל יפרש  לבו והׂשם לבד. והבנינים לבד, התאר להציג  בחרתי אבל .ָ

בדברינו, המסתכל שימצא כמו ידבר, עצה מין באיזו מהן  אחד בכל רמזתי  הדברים  ובתוך

בזה. ועיין

י"ד  חלון

ÈÂ‡¯" לשון לומר יתכן אם השני עצה להתבונן  בבית  רמזנו וכבר התפעל. בבנין  (חדר "

י  חלון אחתד)"ח הוראה נמצא אם  נבחן ועתה בהתפעל. עליהם  שנוסד יש רבות הוראות כי

" לשון  עליו שיפול האדם"עצה בהוראותיו היות הוא  עליו שיורה אחת  הוראה כי  ונאמר .

כי העצה פועל הוא  והנה לנפשו. מנפשו עצה כשיקח  זה ויהיה כאחד, והמקבל הפועל

לומר  יתכן לא  מקום  מכל עצתו. פי  על מעשהו עושה כי העצה, מקבל אם  בנפשו, מצאה

"השכיבנו "666. ברכת ערבית, תפילת

תהלים667. ספר

פיעל 668.

התפעל 669.
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למעלה יסדנו כבר כי כן, לעשות  נועץ פלוני באמרנו [אם ] כי התיעץ, פלוני  ענין  (חדר על

כ) חלון "א לשון  מנפשו עצה שהונח כשיסכים  בין מנפשו, לעצמו כשיסכים בין  נפעל, בבנין  "

בארנו גם  א)לזולתו. חלון ה הנפעל (חדר נזכר שלפעמים והוא  הללו. הלשונות  יבדלו במה

" למלת  נסמך ולפעמים ""אל סתם , למלת  ופעמים  ""עם, למלת  ופעמים  המלות"את, ואלו .

שיורה  השניה וההוראה בהתפעל. להזכירה צורך ואין הזה. האיש  עצת היתה איך [מבארים]

" כמו הפנימי  ההתאמצות  על הוא ההתפעל לפניעליו שמתאמץ "התהלך בעבור זה ויהיה .

" זה ואין יעשה, מה הלב במשפט לשפוט  הדבר על ובבינתו "מתיעץ בשכלו אלא  ,"מתבונן"

בעז  השלישי  בבית שיתבאר ""כמו לשון  שאין יסדנו גדול כלל כי  על עצה ה. אלא נופל "

משפט  נגד לעשות  המתאמץ על שיפול תאמר ואם  הלב. משפט  אחר ההחלטית ההסכמה

" עושה זה אין  הנפש , הסכמת ובלי "בעצה לבו אלא עצה " ""בלי לשון  כל כי  על עצה . "

העצה  קבלֹו בעבור יסכים ופעמים נפשו, נטית כפי יסכים פעמים  הפנימית . ההסכמה

" לשון  להניח  דרך אין ולכן שבארנו. וכמו במועצותיו, המנוסה העצה בה עצה מבעל תפעל "

" וכדרך העצה. מן  ההפוך והוא  ההתפעל, עליו שיורה השלישית  ההוראה כפי  הבה אף

לו  י)"נתחכמה א, השני(שמות  בבית  יג )שבארנו חלון יג, "(חדר כמו כל,, ואין מתעשר יש 

רב  והון  ז)"מתרושש  יג , דעתו (משלי לפי  מסכים  פלוני כלומר מתיעץ, העצה לענין  וכן .

הסכים כי  מעצתו, מעשה תמשך לא  כי הסכמה, הסכמתו אין ובאמת  כך, לעשות  בהחלט

כהסכמתו, לעשות  אחרים יניחוהו ולא  עצתו ׁשּתּופר או לעשותו. בכחו שאין דבר ֶַעל

התפעל  בבנין  הקדש כתבי שישתמשו הדבר רחוק אבל הרבה. נמצאים כאלו והסכמות

" למעלהעצה בלשון יסדנו כבר כי  זה, דרך על ב)" חלון א "(חדר לשון על עצה שיונח "

ואעפ  בהחלט  שלב "המסכים  לפי  כי  מהׁשלימּה. נאנס  אם  עצתו כפי  המעשה השלים  שלא ְִֵֵַָי 

בתאר  הסכמתו יתואר יפה מזולתו, רק נמנע ולא כעצתו, לעשות בתקפו עומד היועץ

""עצה " בלשון  הזו ההסכמה נתאר ואיך בהחלט."מתיעץ . והסכים ממש  נועץ והוא ,

" "מתיעץ והוראת  לשון  תמצא  לא כן  ועל הסכים. שלא  הקדשעצה " כתבי  בכל בהתפעל "

נועצו  ופלוני  שפלוני  יזכיר שאם  והוא אחד. אופן  על רק להזכירו, דרך אין  כי  לבדו, עומד

נתמלא  שלא [המקרא] הזכיר ולא  לעשותו, יוכלו שלא בדבר הסכמתם והיתה כך, לעשות

ויאמר  ההתפעל גם שיזכיר הראוי  מן בעצתם, ויצליחו יעשו שאולי  יחשוב והקורא  עצתם ,

הסכיםהתיעץ " ולא יצלח  לא כי גמורה, הסכמה הזה האיש  הסכמת  אין שבאמת  להורות  "

מידו  המעשה שנמנע  לולי כי  בהחלט , העצה שהיתה שתים . ולמדנו עשותו. שיוכל דבר על

" מלת  יזכיר זה ועל ההחלטית . עצתו כפי עושה היה ממנו החזק זולתו וכן"נועץ מכח . ָָ

יזכיר  זה על כי  העצה, הפרת  עוד להזכיר צורך ואין עצתו. כפי המעשה ישלים  שלא  למדנו

" אסף,"יתיעץ מלת בדברי אחת פעם מצאנוהו וכבר בעז 670, לפנינו ה."ויתבאר

"ÏÚ צפוניך על ויתיעצו סוד יערימו ד)"עמך פג, "(תהלים  מלת  בארנוהו סוד פירוש . "

ו)למעלה חלון  ג  כמו (חדר זה. ענין על להועץ יחד הנאספים אדם  בני ועד על מונח כי .ְִֵַַָ

צפוניך"670. על  ד)"ויתיעצו  פג, (תהלים
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נפשי" תבא  אל ו)"בסודם מט, "(בראשית  סוד , באין מחשבות כב)"הפר טו , ומלת(משלי .

צריך יערימו " וזה שבלב. והבינה השכל בפלס  הדבר לשקול המחשבה ערמת על הונח  "ְַָ

" ולשונות רבות . פעמים  שבארנו כמו הלב, משפט  אחר אלא  עצה אין כי "ערמה לומר

"תבונה "ו  בספר [בארנו] גנים" בעז מעין הקדש"" ברוח ראה האלוהי  שהמשורר והענין  ה.

[העולם], מן  ישראל את להכחיד ויתנשאו יקומו ומנאציו ה' אויבי שהן הרבים העמים  כי

עם לעשות  יסכימו מה להערים ונבוניהם  וחכמיהם סוד עשו אותם בשנאתם כי  והודיע 

" באמרם  עצתם  והזכיר עוד ישראל. ישראל שם  יזכר ולא מגוי  ונכחידם  ה )"לכו ולפי(פג, .

ו  האלהית, הכונה על תחלוק הזאת  יי'"שהעצה לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה "אין 

ל) כא, ב (משלי השם  ביד תופר כי  עצתם  תצלח לא כי הצדיק המשורר הודיע  אמר ". ולכן  ה.

צפוניך " על ד)"ויתיעצו תצליח (פג , לא  כי גמורה, עצה עצתם  שאין  ידעתי כאומר בהתפעל,

" שהיא  לפי כן, לעשות יוכלו צפוניך ולא  ישבות"על לא  כי הגדול בשמך נשבעת  אתה כי  .

לפניך, גוי מהיות "671ישראל מלת  לבד נכתב היה ואם  למעלה. שבארנו היינו ויתיעצו כמו "

אעפ  הסכימו, אם  כי  כן . לעשות בהחלט הסכימו שלא לחשוב הסכמתם ,"יכולים  שתופר י

" מלשון אם  כי תתואר בהחלט נועצו לא  שהסכימו האלו העמים  רשעת  אבל שכתבנו. כמו "

ב  השם כי  לא אם אורם"אלא מרשעים ימנע "672ה עוד ואמר כעצתם. עושים נועצו היו כי 

יכרותו  ברית  עליך יחדו ו)"לב "(פג, שאמרתי זה כלומר מאמיןויתיעצו , שאני בעבור הוא "

" הם  כי הסכמתם רפיון בעבור לא  עצתם, שתופר לבי  יחדו באמונת לב כלומר "נועצו ,

הזאת הרעה והנטיה ישראל, את  לכלות בהחלט והסכימו לבם  במשפט גמורה עצה לקחו

" ולכן כולם , בנפש  יחדו נמצאת  הרשעים"נועצו מ ּכת  הם  כי  אחת, בהסכמה כולם ,ִַ

" ועליך אלוה. מכחישי יכרותו הגמורים  "ברית כדרך יחד יתיצבו" נוסדו ורוזנים ארץ מלכי

משיחו  ועל יי' ב)"על ב, שאמר (תהלים  אחר צורך אין  כי עצתם , תופר כי  בשירו באר ולא  .

על "ויתיעצו " גמולם  ישיב גם  ספק, בלי עצתם  שתופר שמלבד השם אל התפלל אבל .

ב  לפניו וגלוי מאד. רעה עצה שנועצו בעבור ""ראשם כדרך בהחלט שהסכימו שהם  ואתה ה

למות עלי  עצתם כל את  ידעת כג )"יי ' יט, למעלה(ירמיה ובארנוהו יא), אמר (חלון  זה ועל .

לפני" כקש  כגלגל, ׁשיּתמ ֹו וכו' לאדמה דומן  היו דאר בעין  נשמדו וכו' ּכמדין  להם ְְֲִִֵֵָע ׂשה

ה' אתה כי וידעּו וכו' קלון פניהם מלא  וכו' בסערך תרדפם  כן וכו' יער תבער כאש  ְְֵֵַרוח ,

הארץ  כל על עליון  י-יט)"לבדך, כי(פג, ידעו אז והפלאה, פלא בדרך להם  ּכׁשּתׁשלם  כלומר .ְְֵֶַ

נפלאותיך, בכל מהן  תפרע  לא  אם אבל נגדך. להתקומם  שיוכל מי  ואין  עליון  לבדך ה' אתה

""אעפ  הרשעים  יאמרו כי  ביניהם, הגדול שמך יתקדש לא  עצתם  שתופר לנו י הוא ."מקרה ְִֶ

" ממלת ידענוה עצתם צורך?"ויתיעצו והפרת מה כי זה, על [אסף] התפלל לא ולכן ,

" לומר והוצרך ובשבועתו. ה' בהבטחת האמין  היא ויתיעצו והמשורר כי נפשו, על להעיד "

ח  מתרעמת ואיננה ה', בשבועת  עוד "מאמנת שצריך ומה הרשעים. מעצת  מפחדת  ולא ו

לה 671. לא, ירמיה

טו672. לח, איוב
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במקום כי  לך יתברר הזה הנפלא  הפירוש  בדברי והנה למעלה. כתבנו אלו פסוקים  לפירוש 

תמצא  לא  כן  על הקדש. כתבי  בכל זה לענין חבר ואין ההתפעל, להזכיר נכון  היה לבד הזה

" לשון  בעז עצה עוד נבוא ועתה מאד. הבן מקום. בשום בהתפעל בחדרים"" לבאר ה

" של  לשונות בעדי .מחשבה הסמוכים  יגמור וה' למיניהם. "

0

התשיעי  החדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ „

" ÔÂ˘Ï ÏÎ Â· ¯‡·È‰·˘ÁÓÔÈ‡˘ ÌÈ�ÂÈÓ„Â ÌÈÈÏÎ˘ ÌÈ�È�ÚÂ ,ÈÓÈ�Ù ¯ÂÈˆ ÏÚ Á�ÂÓ‰ "

ÌÏÂÎ .˙ÂÈÚ·Ë ˙Â·˘ÁÓ ÌÏÂÎ Ì„‡ Ïˆ‡ ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÏÂÎÂ .‰˘ÚÓ ¯·„ ÌÚ ˙ÂÏ˙‰ Ì‰Ï

.ÌÈ„˜‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÎ ÌÏÂÎ ˘¯ÙÈÂ Ì‰· ÌÈ¯ÎÊ� Ô‰˘ ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ ‡È·È .Ï˜· ÔÈÈÂ�·

א' חלון

Â�Ó„˜‰" לשון היות  מאחד מחשבה לבאר המתפשטת הראשונה ההארה על נופל "

אמת בין רע, בין  טוב בין שיהיה, ציור מאיזו ההתפשטות  תהיה האדם, ברוח  הציורים 

ומחשבות המדות, ציורי מחשבת וכן מלאכה. וכל והשכל בינה מדע  חכמה עניני שקר, בין 

" לשון  הקדש בכתבי יונח  כולם על וכיוצא. ּבגויה הפועלות הכחות  בין"מחשבה ציורי  . ְִַָ

אעפ  דבר-מעשה, כל על שחושב משל דרך על במציאות , דבר-מעשה הענין  באותו י"שיהיה

הענין באותו שאין  בין הזאת , המחשבה כפי  מעשה לעשות  חפץ אינו שהחושב

לשון כולן על יפול וכיוצא, והארץ השמים  תבנית  על שחושב משל דרך על דבר-מעשה,

וכל "מחשבה " בנפשם , המושלים הציורים כהבדל אדם בבני נבדלים  המחשבות ובהיות .

למעלה  שבארנו כמו הקל בבנין  כלום  יבנו כן על נפשו, טבע  כפי  מחשבות חושב מהן  אחד

" לשון בהם שנמצא  הכתובים  כל פירוש  אציגה ועתה דברי. כל אצל מחשבה טעם  סמוך "

זה. מעין אדם 

"·˙kÈÂ שמו ולחושבי יי ' ליראי לפניו, זכרון  טז)"ספר ג , הם(מלאכי ה' יראי  פירוש . . «ƒ»≈
הראשון , בבית יפה ובארנוהו לחכמה, יסוד היראה כי האדם673החכמים , יבוננה והיראה

" כדרך ובינתו, שכלו יי'בכח יראת  תבין  ה )"אז ב, של (משלי בגדולתו האדם בהתבונן כי ,

ב  השם כי  ידע  גבורותיו, ובמעשה בראשית וילאו "יוצר כולם ; היצורים  מדעת נשגב ה

ונפלאים נשגבים הם  אדם לבני שחקק וחוקותיו מצותיו גם  בסודו. לעמוד הלבבות

ישרים , ומשפטים  צדיקים חקים הם  ממנו, נעלמים שהם  שאם  ויודעים  ומבינתם . ְִָֻמ ׂשכלם

ב 673. חלון יג חדר השני, הבית עיין 
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ו  הלב. ובאמונת  ביראה מצותיו יעשו שמו "ולכן  הנכבד חושבי  השם סוד היודעים  הם  "

למעלה בארנו וכבר יב)והנורא . "(חלון מלת גדולתׁשםכי  המפרסם  נגלה כח  על הנחתו " ֵ

ולכן התוארים . מן  בתאר הכח בעל יתואר הנעלם  הכח  ובעבור ממנו, הנעלם הכח בעל

ב  השם ודרכי  מעשי  ממנו אחד יוכל "כשיבין ולא בשם . יקראהו כן וחסדיו, גדולותיו ה ָ

השני  בבית בארנוהו גם אור. ראה שלא  זולתו כן  טו)לעשות חלון יב, "(חדר גדול בפירוש

בגבורה  ו)"שמך י, ית(ירמיה  שמותיו כל והנה העליונים .. ומנהגיו דרכיו מעשיו על מורים  '

האדם מחשבת  רוב וכפי  בזה. וכיוצא ומנצח, תקיף שדי  גבור, אל דיין , אלהים  משל דרך ֵעל

ובהיות בקרבו. ולהקדישו לכבדו לאהבו יוסיף ואורחותיו ובדרכיו השם  במפעלות

טבעו  ציורי ושיצאו [הטוב] הטבע  מאנשי  שהוא היא  אות  באדם, טבעיות כאלו מחשבות 

ציור  על יסודתה מחשבה כל כי  הללו, יקרות מחשבות  בלבו ומצמיחים הפועל, אל הכח מן 

" אמר ולכן  עליהםפנימי . וחמלתי סגולה, עושה אני אשר ליום  צבאות  יי' אמר לי  "והיו

יז) ג , "(מלאכי לשון  כי  מזה ויוצא השם. סגולת הם  והיודעים החכמים כי הנזכר מחשבה . "

כי הנביא  ואמר מעשה. דבר עם  התלות להם  שאין  מדעיות  מחשבות על נכתב זה בפסוק

ב  ה'"השם  ליראי טוב משלם  שהוא כמו הטהורות , המחשבות לבעלי טוב שכר משלם ה

ב  השם  בדרכי  [הטהור] הלב עין  שצופה הצפי ֹות כי והחקים . המצוֹות  בעיני"העושים יקר ה ְִֻ

ראב  ויאמר והתורות. המצוֹות מעשה על נוסף ז "ה', ""ע ולחושביל הצדיקים , הם  ה' יראי 

והנורא  הנשגב השם סוד יודעי  לב חכמי הם דבר."ע674"שמו .ויפה כ

ב' חלון 

"˙Â·˘ÁÓ מרמה רשעים  תחבולות משפט , ה )"צדיקים יב, שבלב (משלי בעבור פירוש. .

ההארה  גם  שכל. בארח  משפט  מחשבותיהם  תהיינה לכן  החכמה, ציורי מושלים  הצדיקים 

שלא  לפי ושגגה טעות  בה מצויה הרוב ועל המחשבה, והיא בלב, שתתפשט  הראשונה

מחשבתם גם זאת בכל והבינה, השכל במאזני  עדיין משפט 675הובאה בארח  ענין בכל

מחשבות ויולידו והישר, המשפט  במתכונת  מתוכנים  שציוריהם שאמרנו והטעם החכמה.

ישרים דברים ויגידו שימציאו הענינים  מן בענין  ויבינו כשישכילו לומר צריך ואין נכונות.

למעלה רמזנו וכבר נאמנות . ג )ודעות  חלון ג ולבינה תחבולה "שה (חדר לשכל אחרונה "

חכמה  של תחבולה תהיה פעמים רבות . תמונות מבין  נולדת חדשה המצאה והיא ולתבונה,

" בספר שיתבאר כמו ורשע , מרמה של תחבולה ופעמים  גניםודעת , בעז מעין רמזנו "" גם ה.

" מלת "מרמה כי אמר זה ועל ומרמה. נכליות של גדולה המצאה על רשעים" ותחבולות 

הרעים"מרמה  מציוריהם  נולדות כי  ורשע הבל מחשבותיהם  כי לומר צריך אין  כלומר ,ֶ

[אופני] על מחשבותיהם כשיביאו גם אבל בה, ויולידו 676המושלים  ובינתם, ְִָׂשכלם

ב"תורת 674. וייזר , אשר הרב בביאורי שם  עיין טו . ג, שמות על כתב עצמו שהוא למה ראב"ע  כוונת שמא
קוק  הרב מוסד הוצ' חיים ",

הצדיקים675. של

מטושטשת 676. מלה
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בם הנטוע  והבינה השכל שכח לפי מרמה. של תחבולה ההמצאה תהיה חדשה המצאה

שיחסר  ומה הרעים. לציוריהם  ומשרתים עבדים הם  כי  והמשפט , האמת אל עזרום  לא 

ופסוק  נכון. על הראשון  בבית שבארנו כמו הרשעה, חפץ למלאות  המה ישרתו הציור בכח 

" בספר עוד יתבאר גניםזה בעז מעין """ לשון  והנה הלב מחשבה ה. מחשבת על שבפסוק "

בעז  לפרש  צורנו וכשיגיענו מעשה, בהם שאין דברים על גם מעשה, ""בלי  לשון  "משפט ה ֵ

בזה. עוד ידובר

"˙‡Ê‰ מאל צדקי אמרת  למשפט ? ב)"חשבת לה , נפשו (איוב הצדיק איוב פירוש . . ְִִֵ

השני  בבית כמבואר ד)מאלהים, חלון ג  חנם ,(חדר פצעיו הרּבה השם  כי  חושב והיה ,ְִָ

הבאת האם  כמתמיה: לו ואמר לאליהוא  זה וחרה אותו. בשנאתו עלילות עליו ושמעליל

" כדרך הישר? השכל למשפט  כזאת  והבל רעה משפט מחשבה צדיקים  יב,"מחשבות (משלי

שהוכיח ה ) וכמו ישרה, מחשבה לא  והבל, כוזב דמיון  רעה, מחשבה והיא למעלה. המבואר

כי איוב, לב על כזאת מחשבה שעלה על אליהוא  תמה ולא  הזאת. המחשבה כזב במענהו

בעיני כאפס  והן וסכלות . דמיון  הבל מציורי  שעה לפי  הצומחות איש בלב מחשבות רבות

הרעה  במחשבה החזיקֹו על תמה אך הבל. מחשבת  שהן  מבין  כי עצמו, המחשבה ֲִִֵַבעל

" שאמר וזהו לבו. ברצון  למשפט  ויחשבה למשפט?הזאת חשבתי  למחשבה "הזאת כלומר ,

ולפי שכמותך. צדיק לאיש  ראויות  ואינן און, אנשי  מחשבות  והן  החכמה; כמשפט  ישרה

זה על שיסדנו הכלל וכדרך הקל, בבנין  נכתבה ברצון  והרחיבה במחשבתו ב שתפס (חדר

ח) "חלון בלשון תארה מעשה, דבר עם  התלות  זה לבנין שאין  ולפי בתאר מחשבה . לא "

אעפ "עצה " והבן .", הוא, שכן  והסכים למשפט  כן שחשב י

ג' חלון

"‰ÓÏÂ? אלהים עם  על כזאת  יג )"(שמו"חשבת יד, האשה ב אמרה זה מאמר פירוש . .

השני בבית נכון  על התקועית  דברי בארנו ואנחנו דוד, המלך אל התקועית  (חדר החכמה

ו) חלון ובתחבולתה יא, כזה, בנדון המלך בלב המושל הציור לבחון  בקשה האשה כי ואמרנו .

להמיתו, הדם לגואלי  רשות יתנו או בנה את  שיהרגו השופטים מן יראה היא  כי ְֵָאמרה

כי לה התברר דין, הבית  מיד בנה שיציל בשבועה המלך וכשענה המלך. יענה מה לשמוע

מושל  המלך בלב כי  אות  וזה במשפט . ולהמיתו לדונו יכולים  השופטים  כי חושב המלך

רעה, אתו יעשו לא הם  החכמה? אנשי מעם  לירוא לך מה עונה היה כן לולי כי כזה. ציור

" ואמרה האשה תמהה זה ועל מות . משפט עליו אין  התורה בדין על כי כזאת חשבת ולמה

האלהים ? ""עם  כדרך למשפט?, חשבת  למעלההזאת  שבארנוהו ב)" זה (בחלון וגם בקל 677.

משפט  ידעו לא אשר ההמון  מחשבת  והיא  לבו, ברצון  זאת  במחשבה תופס היותו בעבור

" עוד ואמרה נדחֹוהתורה. את המלך השיב לבלתי  ּכאׁשם  הזה הדבר המלך יג )"ּומּדּבר ,(יד, ְִֵֵַָ

"חשבת"677. מלת
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כן חושב אתה כי לי  התברר זה, דבר על שמים  שם  והוצאת  בפיך שדברת אחר כלומר

וצמחה  רעה מחשבה היא  כי  אשמה, עליך ובאמת משפט . מחשבת  בעיניך והיא באמת,

של  זה בנדון שגם עבירה גוררת ועבירה ואמנון . אבשלום  מענין בך המושל הציור מן  בלבך

הצדיקים השופטים  האלהים עם על כן וחושב חושב אתה זה ומלבד כן. חושב אתה בני 

חושבים כן כי יאמין בעיניו הישרה שהמחשבה האדם  לב מטבע  כי כן, חושבים הם ִֶַשגם

השני . בבית  כתובים הדברים ויתר והבן. לב. ישרי  כל

"˙Ú¯Âבלבבכם תחשבו אל אחיו י)"איש ז , האדם(זכריה  לב ציורי  מטבע  פירוש. .ִֶַ

מחשבה  יולידו והנטירה הנקימה השנאה וציור מזולתו. רעה כשיקרהו ולנטור לנקום 

ב  השם כי אמר זה ועל וכיוצא. לו קרה מה לזכור תחשבו "הרעה, שאל מכם  חפץ ַה

מדת לצייר חדשה ורוח  חדש לב לכם  תעשו אבל מאחיו, איש  שקבלתם  הרעה על בלבבכם

ולכן מלבבכם. הרעה זכרון  ותעבירו סליחה של מחשבות  תחשבו ואז והרחמים , הסליחה

" תחשבו אמר מחשבותאל שהן  הללו מחשבות  בלבד להרחיב ברצון יחשבו שאל בקל, "ַ

ורד  ה'. דרך למדו לא לאשר ז "טבעיות ""ק פירש בלבבכם .ל אחיו רעת איש  תחשבו אל ָ

לא  ואפילו מעשה, לידי מביאה שהמחשבה ועוד המעשה. שכן כל אסורה, המחשבה אפילו

שנאמר אסור מעשה יז)יעשה יט, בלבבך'(ויקרא אחיך את תשנא  ע"'לא כי", דּבר, ויפה ִֶכ.

מעשה. אחריהן  שאין מחשבות  זדון הוא 

"˘È‡Âבלבבכם תחשבו אל רעהּו רעת יז)"את  ח, שדברנו.(זכריה ממה מבואר פירושו  , ֵֵ

ד' חלון

"‰‡¯ÈÂ פניה כסתה כי לזונה וּיחׁשבה טו)"יהודה לח, הזכיר (בראשית  לכן קודם פירוש. . «ƒ¿∆»ְְֶַַָ

תמנתה " דרך על אשר עינים  בפתח ותשב ותתעלף בצעיף יד)"ותכס  לנו (לח, ויראו .

הנשים כדרך וזה בצעיפה, שהתעלפה האחד, מזה. זה הפוכים מעשים שתי שעשתה

כדרך  וזה הדרך על עינים בפתח שישבה והשני , העוברים. בה יסתכלו שלא הצנועות 

הזאת שהצדקת  לומר קשה כי כן , עשתה ובחכמה עובר. לכל עצמן המפקירות הזונות 

אצלה  נחשב הצדיק יהודה היה וכי קשה ויותר עמה. יהודה שישכב הראשונה בעצה ְִָּכיונה

יראה  לא איך מזה וגדולה הרקים? כאחד עמה לזנות  אליה יסור לקראתו זונה ְֵָָשבראותו

" אליה באמרם עמה ויזנו פוחזים  אנשים  יעברו עםכי לזנות  עינים  בפתח  יושבת את  הלא 

עליך  עובר להיות"כל עינים , בפתח  ולשבת בצעיפה להתעטף מעשה השכילה כן על .

ואם מזה. זה ההפוכים הענינים  שני בהיות זה מה ידעו ולא  עובר, לכל ולתמהון  למראה

" ותאמר תענה אליה, ויסור העם אחד בצעיפייעמוד ומעולפת צנועה אני  ולך? לי מה

בעלי על מקרובי, אחד על להמתין  פה יתמה ויושבת ויראנה יהודה וכשיעבור וכיוצא . "

זה  אל כי היבום , ומצות ׁשלה בגלל ּבׁשלה, עמה לדבר תוכל אז אליה יסור ואם  הוא. ְֵֵָָגם 

" שכתוב כמו הזאת, הצדקת לאשה כיונה לו נ ּתנה לא והיא  שלה גדל כי ראתה (לח,"כי  ְְִִָָ

הקדשיד) ברוח  היחס  השתלשלות ראתה ואולי  הזה. הקדוש  בזרע להדבק חפצה והיתה .ֲֵָ
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" יהודה שאמר ממניכמו כו)"צדקה בעז (לח, לפנינו שארמוז לעשות"וכמו המציאה ולכן  ה.

מה  לראות גם  אביה, בבית כן  לעשות  יכלה שלא  מה הזה, הדבר אודות על עמו לדּבר ְֵַכן

אעפ  כי לזונה, אותה חשב יהודה אותה ראה שכאשר הכתוב וספר יהודה. עם  לה י"יקרה

לבדה  אשה שתשב יהודה בעיני  רע  היה הצנועות הנשים כדרך בצעיף מעולפת  שהיתה

לזונה  חשבוה לא הרואים הן  וזולתו כזונה. אותה דן מחשבתו ולפי הדרך, על עינים בפתח

בפנים עינים  בפתח  אשה שתשב בעיניהם רע  ואין הכשרות הנשים כדרך פניה שכסתה לפי

בני דמיוני  הבדל כפי  המתחלפות  המחשבות מדין  הזאת  המחשבה שהיתה ולפי ֵמכוסות.

אליה  יהודה סר שמיד הכתוב וספר זה. על שיסדנו הכלל וכדרך הקל, בבנין  נכתב לכן  אדם 

" אליך ואמר אבוא נא  טז)"הבה מאד,(לח, בעיניה נפלא  היה חמיה שאלת תמר וכששמעה .

מאד. ה' את ירא איש שהוא  ידעה הקדוש678כי הזרע  שאותו הדבר יצא  מה' כי  לה ֵוהסביר

כן ועל הוליד. אשר מבניו מאחד לא  עצמו, מיהודה תוליד דוד בית מלכות ממנו שתצמח 

" קדמונינו ואמרו זה. על [והסכימה] והלכה לו הקב נשמעה שרמז הממונה "מלמד למלאך ה

לעבור  הניחו ולא  התאוה ח)"על פה , רבה  היה (בראשית לא לבבו בצדקת יהודה כי  להורות .

חותמו  לערבון, ממנו שאלה הטובה כונתה על ולרמוז הדבר. יצא מה' כי לולי  אליה ֵסר

ופתיליו יח)ומטהו לח, "(בראשית  כדרך החותם  המלוכה. סימני שלשה בטבעתוהן  ונחתם 

יב)"המלך  ג, "(אסתר והמטה, אחד . לנשיא כא)"מטה יז , "(במדבר יי', ישלח  עוזך (תהלים"מטה

ב) "קי, כדרך המלכות לבושי  הם  והפתילים  המלך . בו לבש אשר מלכות לבוש  (אסתר "יביאו

ח) "ו , מלכות, אסתר א)"ותלבש ה, דבר (אסתר אחרית יהיה מה [ידעה] היא  כי להורות .

" להישרף כשהוציאוה ולכן מת ּכונת . היא  אלה ּולמה אשר 'לאיש  לאמר חמיה אל שלחה ְְִֶֶַַ

הרה' אנכי כה )"לו, והוא (לח, לו, אלה אשר ילד בבטנה הרה  שהיא רמזה הפשט, מלבד .

זה  ועל והפתילים . והמטה החותם להם  ה' וחלק לעולם , קיים  שמלכותם דוד בית  ְִֵמלכות 

" בדבריה האלה?הוסיפה והפתילים  והמטה החותמת  למי נא  כה )"הכר "(לח, כאומרת  שים.

ממנו, הרה שאני  ממך יצא אשר והזרע  אדוני, לך הלא  אלה? שלש ראויים למי להבין  לבבך

אלה  כל תהיינה הדבר "לו יצא  מה' כי ממנו, יותר לה נגלה כי  לו ונתברר יהודה הבין  אז .ֵ

לאשה. לׁשלה היתה שלא הדבר נתבלבל זה ומטעם  עצמו. מיהודה הנבחר הזרע  ֵָלהקים 

" נאמר זה בניועל לׁשלה נתתיה לא  כן על כי  ממני, צדקה יהודה: עתה "ויאמר פירושו, . ְֵָ

ממני זרע הקים שלמען  בצדקתה, הדבר סוד ּומבינה ויודעת ממני , צדקה היא  כי  ְִָידעתי 

והוא  מאד נפלא הזה והרמז ובבחירתי . ברצוני  לא הדבר, יצא  ּומה' בני, לשלה נתתיה ֵלא 

" אמר למה זה ולולי הגמור. הפשט ממניכדמות היא,"צדקה כלתו כי ידע לא  והוא  ?

[??] הכירו לא אם גם  בצדק. ועשתה חמיה שהוא הכירו והיא עשה. עם679ובשגגה לזנות 

רק  הנה באתי לא כי  במאוד, קצרתי  כי  הבינהו זה ענין בפירוש  חדש  דרך והוא העם. אחד

" ולשון  המליצות  "מחשבה לפרש  [וטעם] בכתוב, הנזכר פניה " כסתה הּכירּה."כי שלא טעם  ,ִִָ

מטושטשות 678. מלים שלש  כאן

מזידה"679. היתה "לא לומר כוונתו  אבל  מטושטשת, מלה
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ה ' חלון 

"‰·LÁiÂ לשכורה יג )"(שמו"עלי א, רשא פירש ז ". ""י  בלחשל להתפלל רגילין היו ,"שלא ««¿¿∆»ִֵ

ז "ע קדמונינו כי  דבריו, על תמה ואני  על"כ. לא שהמתפלל א)"(ברכות חנה מתפלת למדו

" כתוב שכן בתפלתו, קולו לא ישמיע וקולה נעות  שפתיה רק לבה על מדברת  היא  וחנה

יג )"(שמו"ישמע א, תמה א ויותר לשכורה? זה מפני  חשבה הכהן  עלי  אם  מזה נלמד ואיך .

העדה  מעיני  נעלם האם ההוא ? בדור כן עשו לא  למה קולו להגביה שאסור הבין כך אם 

" אמרו מזה ויותר התפילה? מ משפט זה הרי בתפילתו קולו אמנה המשמיע (ברכות"קטני

ע רד ב)"כד גם  ז ". ""ק בפסוק כן פירש פיה ל את שומר יב)"ועלי את"(א, ומעיין  שומר היה

חושב  היה ולפיכך נעות שפתיה רק קולה ישמע לא  הארוכה, התפילה זאת  היתה מה פיה

כשכורה  ע"אותה ,"" בפסוק עוד ויאמר תשתכרין ?כ. מתי  יד)"עד עצמך "(א, ּתראי  מתי  ַעד

יינך  את  הסירי נשמעין. דבריך ואין פיך בשפתי  מתנועעת  שאת שיכורה , את כאילו

בקשתם שאומרים המתפללין כשאר עושה את  ואין כשכורה, נראית  את כי והתפקחי,

ואעפ  לשמוע. שתוכל הכי"בדרך אפילו קצת , בחשאי  דבריו אומר המתפלל שלפעמים י

ומתוך  קולך. נשמע ולא להתפלל כך כל הרבית  ואת כן . גם  דבריו במקצת ומתפלל צועק

את שכורה כי  נראה ע"זה רלב ", גם  ר "כ. גם  ז "ג  אברבנאל נוחה "י  דעתי  ואין  כן . אמרו ל

" כי לי  יראה אבל שאמרנו. וכמו לשכורה מדבריהם  עלי דבריויחשבה ראשית על שב אינו "

" לבה הכתוב על מדברת  היא לומר וחנה הקדים  הכתוב אבל לשכורה, חשבה כן שבעבור "

" לבה על ישמעשדברה לא וקולה נעות שפתיה המתפללין"רק כדרך שהתפללה להורות  ,

קול  מרימת  היתה אם  כי בלחש, שהתפילה להורות  וללמד בתפלתה. קולה השמיעה ולא 

והיה  וכעסה, שיחה ורוב התפילה דברי את בשומעו לשכורה אותה חושב עלי  היה לא 

אלהים . לפני  שיח  שופכת היא וצערה רוחה בקשיות  כי  מבין 

ÔÎÏÂ" ישמעהקדים  לא  וטעם"וקולה לשכורה. ח ּׁשבּה דבריה עלי שמע  שלא ולפי .ִֵַָָ

כי ומתפללים, בוכים  אדם בני  שאין בשעה התפילה, בעונת שלא  שהתפללה לפי  הדבר

והשתיה  האכילה זמן אחרי בכתוב כמפורסם  זה במקדש680היה לגשת  התפילה זמן זה ואין 

" הכתוב הקדים זה ועל ּוּברויה. ׂשבע שתה ה' ואחרי ּבׁשילה אכלה אחרי  חנה ,"ותקם  ְְִִֵַָָָֹ

התפללה  לא מדוע עליה, כואב לבה אם  עלי  ותמה אלקנה. ומשתה סעודת אחר כלומר

ובשכרותה  בסעודתה, שהשתכרה אלא  זה אין  ולזבוח? להשתחוֹות בעלה עם  בבואה בבקר

שובה  אחרי הצער לה קרה גם  שתתה, ולא אכלה לא חנה כי  ידע לא והוא  כן. 681עשתה

צרתה שהרעימה בכתוב כנזכר ה', ו)מבית  "(א, הׁשיבה ולכן  רחמה. סגר ה' כי  אדוני ,על לא  ִֶָ

יי' לפני  נפשי  את ואשפוך שתיתי, לא ושכר ויין  אנכי. רוח קשת טו)"אשה לא (א, כלומר ,

אוכל  לא  קשה, ורוח-יגוני גדול צער לי  קרה אבל [שאשתכר], היום  ושתיתי  סעדתי 

שתה"680. ואחרי  בשילה אכלה אחרי  חנה ט)"ותקם א, רבינו(שמו "א דברי ראה שהנצי "ב בלי  והנה (שטרם.
בחייו) זאתנדפסו תשובה מעין כג)ענה יח, בראשית דבר, הרחב דבר, (העמק

בקר 681. אותו
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" בספר שבארנו כמו עולםלהסירה, לי"יסוד ואין  גדול, צער ביום-טוב מצטערת  והנני  .

לבכות לעצמי  התרתי כן ועל בתפילה. ה' לפני  נפשי את בשפכי  זולתי ומנוחה תנחומים 

בזמן שהתפללה בעבור שכורה שהיא  חנה את  עלי  חשב והנה עתה. ית ' לפניו ולהתחנן 

שקרה  חושבים  היו ענינה רואים שהיו אחרים  ואולי  טוב. ביום בוכה ושהיתה השכרות 

נזכר  ולכן  ונאנחה. למצטערת  אותה חושבים  והם  זו, לתפלה צריכה והיא וצער מכשול לה

ז 682הקל. קדמונינו על"גם לא "ב)"(ברכות ר אמרו אמר לשלום '. לכי  ויאמר עלי א "'ויען

שנאמר  לברכו צריך אלא  עוד ולא  לפייסו. שצריך בו שאין  בדבר חברו את  לחושד מכאן

שלתך' את  יתן ישראל ע"'ואלהי  פגע". כי לחשוב לו והיה חנה של חשד היה כי  הורו כ.

ז  קדמונינו דנו וכן בעיני . נראה כך המצער, דבר סדר "בה הזה הכתוב מדברי  למדו ולכן ל

והבן . התפילה,

ו ' חלון 

"ÔÈÓ‡‰Â צדקה לו וּיחׁשבה ו)"ביי ' טו, יקים(בראשית  כי  בה' האמין  אברהם פירוש. . ְְֶַַָ

" שהבטיחו דברו זרעך את יהיה ההבטחה כה נאמרה פן  חשש  לא  כי ומופת, אות בקש  ולא "

הדבר  ה' יעשה ע ׂשה כי חשב אבל למעלה. כמבואר המקבל, בהשתנות כשיזדמן תנאי ֹעל

ימנע אם  כי בנים, לו לתת בצדקה לו ה' וּיח ׁשבה ומשפט. צדקה בדרך שהלך לפי  עמו, ְְֶַַָהזה

שאמר  כמו יירשנו? אחר ואיש השמש, תחת  עבודתו חלף שכרו יהיה מה בטן, פרי  ֵממנו

ערירי" הולך ואנכי לי, תתן  מה אלהים ב)"אדני  מתנה (טו , איננו לי שתתן מה כל כלומר ,

בדרכי והבין  הצדק ציורי  לפניו שנגלו כאברהם גדול חכם ולכן ערירי . הולך אנכי  יען  באמת

" כדרך וצדקותיו, יי'ה' דרכי ישרים  כי  וידעם, נבון אלה, ויבן  חכם  י)"מי  יד, (הושע 

השני בבית י)שבארנוהו חלון ב ועל (חדר עמו, הזה האות ה' יעשה כי אומן  אמונה ידע  ,

" אמר צדקה זה לו ""ויחשבה טעם  והוא ביי'. בקש"והאמין  ולא זו בהבטחה האמין  כלומר ,

לעשות ית ' ושראוי  ה', מאת  לצדקה הזאת  ההבטחה שחשב לפי  קיומה, על ומופת  שבועה

ב  והוא  צדקו. מדת כפי העליונה "כן  חכמתו בארחות גזר וכאשר פעלו, ותמים  וישר צדיק ה

לא  הארץ מירושת  שלאחריה בהבטחה אבל בארץ. יעשה כן ומישרים, משפט  צדק שהיא 

" ואמר מופת , בקש אכל לבד בהאמנה אירשנה?הסתפק כי  אדע  בעז "במה יתבאר ויפה ה ".

" חייםבספר מים "באר שרש  על כשנדבר כאברהםידע" ונבון חכם  והנה ובניניו. גזרותיו "

האמין , ההבטחה 683אבינו קיום  כי [בבטחונם ] מחשבות  הולידו חכמתו ציורי  כי  בעבור

כשמע ֹו יירא  ונבון חכם  שאיננו ומי תשתנה. ולא  לעד העומדת ה' בצדקת  היא  הזאת 

" אמר ולכן המקבל. בהשתנות תשתנה פן ויפחד שבועה, בלי כזאת  בקל ויחשבה הבטחה "

" נאמר למה תבין  ומדברינו זה. על שיסדנו הכלל מדברי המבואר צדקה מטעם לו "ויחשבה

השניה  ההבטחה על שבקש  כמו ומופת  אות  בקש  ולא האמין למה טעם ולתת  לפרש

רבינו682. שהניח ככלל  שונים, אנשים אצל  ההבנות מתחלפות כי  קלה, בנטיה "מחשבה" לשון 

הזרע 683. בהבטחת
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ז  המקרא למפרשי ראיתי לא הפסוק, בפירוש  חדש ענין  וזה הארץ. זה "מירושת לבד ל.

ר  להרב ז "מצאתי אברבנאל שכתב "י  רמב "684ל שכתב כמו חסד בדרך 'צדקה' פירוש  ן"אין

בנים ."ז  לו שיתן ומישרים  ומשפט  צדקה להיותו פנים, כל על זרע האל לו שיתן אלא ל,

ע מארצו ושהוציאו וישר תם איש שהיה גדול'"כיון לגוי  'ואעשך שכתוב כמו כך. (בראשיתי

ב) ו יב, עשית'צדקה ". אתה ביעקב וצדקה 'משפט  וכמוהו צדק. כמו היא  ד)" צד , ,(תהלים 

עמו' לכל וצדקה משפט  עושה דוד טו)"(שמו"'ויהי ח, עב דבר.". וכדין כ.

ז' חלון

"„ÁÈלי רעה יחשבו עלי  שונאי, כל יתלחשו ח)"עלי מא, ושונאי(תהלים  צרי פירוש. .

" מחשבותם. ומפרש ציוריהם, בטבע  רעה עלי  חושבים בחליי אותי בליעל המבקרים דבר

לקום יוסיף לא שכב ואשר בו, ט)"יצוק "(מא, אותם  לשואלים  אומרים  הם פירוש  חלי.

ממשכבו  יקום ולא בו, קבוע אליו,"קשה שיתאוה הדבר בנקל להאמין  האדם  לב מטבע  כי  .ִֶַ

מחלי ֹו. יקום לא כי  וחשבו האמינו חולה כשראהו רעתו, מתאוים  שהיו דוד אויבי כן ְֵָכמו

ושבמהרה  כבד, חליו שאין וחושבים  מתנחמים היו טובתו מקוים שהיו אוהביו כן ְִַואין

וירפאהו. דברו השם נזכר 685ישלח  כן  "686ועל תפרש  או בו בקל. יצוק בליעל יזמתדבר "

" ולכן  בו, המציקים  הם לקוםפלילים יוסיף לא  שכב מחשבות"אשר אלה בעונו. יגוע כי  ,

" לנפשו האומרים דוד סלה שונאי  באלהים לו ישועתה ג )"אין ג , יודעיו (תהלים כן לא .

" מלת הוצרך הפרושים ולשני שבחסידים. לחסיד אותו החושבים בקל.יחשבו ואוהביו "

"‡Â‰Â יחשוב כן  לא ולבבו ידמה, כן  ז)"לא  י, סנחריב (ישעיה  כי הודיע הנביא פירוש . .

הקב  של מטה-זעמו ""הוא  שאמר כמו העמים , ולבוז לשלול ותקיף גיבור וׂשמהּו הויה, ְֵָ

זעמי בידם  הוא ומטה שבט-אפי, ה )"אשור סנחריב (י, עניני שראו והחכמים  הצדיקים  גם  .

יסדֹו למשפט  הצור כי כן ,687ידעו שיחשוב לו ראוי  היה עצמו הוא  גם העמים . ולהוכיח  ְִ

מ ּכת היה הזה הרשע אבל בציון . השוכן  האלהים  לאלהי הגבורה ִֵַוליחס 

"חכמים -בעיניהם"ה  ואומרים  אולת  הדוברים  רמה " ""ידינו כדרך ולא , רמה ידינו יאמרו פן

זאת כל פעל כז)"יי ' לב, ציון(דברים והשוה הקודש, מעון על גם בלבבו התנשא  כן  ועל .

לו  תעמוד זרועו כי חשב גם שוא. דמיון והוא לאלילים . העובדים העמים  לערי וירושלים 

" אמר הראשון  ועל רשע. בין  צדיק בין כחפצו, כולם הגוים  ידמה להכרית  כן  לא "והוא

ז) י, "(ישעיה  כןהמלים "לא  כמו דוברות" צלפחד בנות ז)"כן כז , "(במדבר הנכון ,כן. הוא "

"688והוא  אמר השני ועל נכון . על שלא יחשוב דימה כן לא ז)"ולבבו י, כלומר (ישעיה ,

.684370 עמ'' חורב, מהד'

כ 685. קז, תהלים ע "פ מליצה

"יחשבו "686. מלת

יב 687. א, חבקוק ע"פ מליצה

סנחריב 688.
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" ואמר נכונה. לא היא  גם זו מעט מחשבה לא  גוים  ולהכרית  בלבבו להשמיד ז)"כי  ובזה (י,

מיחס  אבל הרשעים , ידו על להעניש  ה' אף ככלי שהוא חושב שאינו מחשבתו, רעת מפרש 

" ואמר כרשע. כצדיק הכל את לעקור מבקש וברשעתו לזרועו. ּכלנֹוהגבורה ככרמיש  ְַהלא

לירושלים אעשה כן  ולאליליה לשומרון עשיתי כאשר הלא  ומשומרון , מירושלים  וגו'

ט-י)"ולעצביה  מדמה (י, ולכן בציון , השוכן בה' מאמין שאינו דמיונו רוע  מפרש וזה .

" ובספר הגוים . ממלכות לערי הקדש  עיר גניםירושלים  "מעין שרש  יתבאר בעז דמה " ה,""

השני בבית בארנו גם  קצרנו. טז)ופה חלון יב שהוא (חדר ולפי ורשעתו. סנחריב מענין 

להיפך. חשבו והצדיקים  והחכמים הרעים, טבע  כפי כן  חשבו החכמים -בעיניהם  וסיעתו

" שאמר  בו?וכמו  החוצב על הגרזן  טו)"היתפאר הקל,(ז , בבנין נזכר לכן והבן .689,

"Ï‡עון אדוני לי  כ)"(שמו"יחׁשב יט, מה ב שכל דוד נגד עצמו התנצל שמעי  פירוש . . ָ

ה' כי וחשב דוד. בענין טועה היה באמת כי הלב, בזדון  לא ובסכלות  בשגגה היה שעשה

לו  "690ישלם שהוא בעבור פניו הדמיםעל ז)"(שמו"איש  טז , שאול ב מיד הממלכה ושלקח

לבבו  בתום  אם  זה, בעבור שימיתהו כמוהו לחסיד ראוי  ואין ובחזקה. כדין שלא ובניו

והעזת עון  ולא ושגגה חטאה אלא  זה ואין  שמים, לשם מעשיו היו מחשבתו וכפי קללו.

לכף  לדונו או בהתנצלותו ולהאמין  זכות  לכף שמעי את לדון  שקול הדבר היה והנה הלב.

" אמר לכן  עון. ובעל כמזיד ולחשבו עוןחובה אדוני לי  יחשוב חסיד אל כלומר הקל בבנין "

לעון שעשיתי  מה לי יחושב לבלתי  הטובים ציוריו מטבע אלהים ביראת  המושל ִֶַשכמותך

השני  בבית עליו רמזנו וכבר ושגגה. לחטאת  אם ה )כי חלון א "(חדר ובספר חיים, מים  "באר

" שרש בעז ידעעל היטב."" יתבאר ה

ח' חלון

"„ÈÂ„Î שיר כלי להם ה )"חשבו ו , שירי(עמוס נבל עלי  מנגנים הללו הרשעים פירוש . .

כדוד  נגן יודעי  הם  כי וחושבים אוילים כן  גם הם  הרעים מעשיהם ומלבד וזנות. ִָעגבים 

בני ללב וערבו טוב שכל מלאים הם  דוד שירי  כי מציירים  ואינם ישראל. זמירות נעים 

קולם , ושונאים  כאלו בשירים  מואסים  הצדיקים והנה יוצרם . מכעיסים ושיריהם ישראל,

" אמר ולכן ועצבון. בוכים  לקול אותם לבםחשבו וחושבים ציורי בטבע  הם כי  בקל, "

החכמים . ממחשבת להיפך כן. חושבים

"‰Ê·� חשבנוהו ג )"ולא  נג, בעת(ישעיה ישראל שהיו האומות  יאמרו לעתיד פירוש . .

" חוליהגלות וידוע מכאובות  איש  אישים , וחדל ג )"נבזה היה (נג, הודו  נשחת כי ובעבור ,

שלא  להם נשבע וכבר ה' עם  הם ישראל והנה למאומה. חשבנוהו ולא בעינינו לבוז

ושפלותם צרתם ובכל ה', בדבר הם יודעים זה ודבר אחרת . באומה ימירם  ולא  יחליפם 

כך689. חושבים אינם  הצדיקים  כי  האנשים, בין  שונות מחשבות שיש כיון 

דוד 690.
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המתהללים בארץ המושלים השלוים  הגוים  מן  והצדיקים החכמים בעיני  יותר חשובים  ֵהם

חשובה  מעלה ואין  מרעיתו, וצאן למקום  בנים  ישראל יהיו נצח  עד כי ובעשרם . בכבודם

וללבנם לצרפם  להם, לטוב הוא  בגלות סובלים  שהם  וחלים מכאובם וגם מזה. ְָָָלמעלה

יאמינו  לא  והגוים להם . דבר אשר הטובה כל את עליהם  הביא  למען  עונותיהם  ולמרק

יתודו  וכבודם ישראל תשועת לעתיד כשיראו כן  ועל בהם . ומאסו חשבוהו לא  ולכן ַכן,

כי להורות  בקל נכתב כן ובעבור וסכלותם. אולתם  מציור שצמחה הרעה מחשבתם  על

הם ורק אדם, בני  לנכבדי  ישראל את  חשבו ודור דור שבכל טובים לחשוב 691אנשים סכלו

והבן . כן ,

"Â�Á�‡Â ומעונה אלהים מ ּכה נגוע , ד)"חשבנוהו נג, העמים(ישעיה יאמרו עוד פירוש. . ֶֻ

" ההיא  סבלםבעת הוא ומכאובינו נשא  הוא  חלינּו ד)"אכן רואים(נג, שאנו עתה כלומר , ֵָָ

ואנחנו  ועבדוהו. אלהיהם  בה' דבקו צרתם בכל והם  אמת , ותורתו ועבודתו ישראל אמונת 

לבוא  ראויין שהיו החולאים נשא  שהוא אלא זה אין  בשלוה. וישבנו אמת  מדרך תעינו

לחשוב  סכלנו והנה עלינו. לבוא ראוין  שהיו מכאובים וסבל מעללינו, רוע בעבור עלינו

רוב  על ומעונה אלהים ּומ ּכה נגוע  שהוא ודור דור בכל במכאובם  חלים  כשראינו ְֶָָֻבתחלה

נכתב  ולכן בזה. וכיוצא לרשתה הארץ את  לנו לתת בנו ובחר אלהים . בם ומאס חטאתיו

ושמחשבת אולתם , מציורי שצמחה במחשבתם טעו כי אז שיראו לפי  בקל פה גם 

אמת . הצדיקים 

ט' חלון

"ÁÎÂ‰Ï‰ תחשובו כו)"מלים ו , בהם(איוב אין שטענותיהם לרעיו אמר איוב פירוש . .

" ומלת  "מליםממש. העברה. בדרך המדבר מפי  יוצאים רקים דברים על גם  מונח זה " מי ֵ

דעת בלי במלין עצה ב)"מחשיך לח, למעלה(איוב זה על ורמזנו יב). חלון ח ומלת(חדר .

המופתי ,תוכחה " ונצוח  המדעי  הדבור על מונח  "692" אביתםכמו לא א,"ותוכחתי (משלי

למעלהכה ) רמזנו זה על ב). לתוכחת(חלון מלין  לעשות  חושבים האתם  אמר זה ועל .

מליכם שומעי והיודעים  החכמים  כי והבל. דמיון מחשבת אלא זה אין בהם ? לנצחנו

בקל. נזכר ולכן ברורות, לתוכחות לא  רוח , לדברי אותם חושבים

"È¯‚תחשבוני לזר ואמהותי טו)"ביתי יט, עליהם(איוב שרחמתי  ביתי  גרי גם  פירוש. . »≈ֵָ

" אמרו לא ושפלותי וצרתי  מכאובי רוב כשראו לחמי , אוכלי והם בביתי  יי'להושיבם יד

עמנו  ורחמיו חסדיו לו ונזכור לבו, על ולדבר אותו לנחם  בצערו ונשתתף בו, אבל "נגעה .

ב  השם  ולא "בגזרת טובה. כפויי הרשעים  מּכת ואמהותיו ביתי גרי שיהיו צערי  הרּבה ְִִֵַָָה

מהם כאחד להיות במחשבתם עמהם  שוה אינני גם  אבל להם, אדון  יחשבוני שלא לבד

בקל.691. המלה נטית לכן מתחלפות, מחשבות כאן יש כיון האומות. רשעי 

הגיוניות 692. הוכחות עם
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רעי לכם ולא  הזה. בבית  ודבר משפט  לי אין וכאילו יחשבוני , ונכרי  זר לאיש כי בביתי,

אבל  צרה. בעת לאויבים מאוהבים מתהפכים שאינם  חסד, אנשי מּכת אתם כי כן , ִַלעשות

ברחמיו  עלינו לרחם  ישוב עד זאת היתה ה' שמאת יחשבו כי צרה, בעת  לרחם עליכם

" אמר  זה ועל חסדיו. ביוכרוב נגעה  אלוה יד כי  רעי , אתם חנוני כא)"חנוני  .(יט,

"Ô‰מחשבותיכם כז)"ידעתי כא, זה.(איוב בדרוש חושבים שאתם מה שמעתי פירוש. .

" בתאר דעתם תאר והנה [שהגידו]. מה על שטען  לרמוז איוב אמר זה לפימחשבותודבר "

מחשבה  ככל [זה] ולכן איוב. דעת  לפרש  האמת  השכילו ולא  הבינו לא ידברו, בדעת שלא

בספר  זה פסוק יתבאר ועוד במחשבותיו. מחזיק והוא  האדם  רוח על העולה והבל דמיון

חיים" מים בעז באר ה.""

"È��‰ בו יחפצו לא וזהב יחשובו לא  כסף אשר מדי , את  עליהם יז)"מעיר יג , .(ישעיה

" שאמר כמו ירדפוהו, והם  מדי  את בבל על מעיר הנני הנספה פירוש. וכל ּידקר, הנמצא ִֵָכל

לעיניהם ירוטשו ועולליהם  בחרב. טו -טז)"יפול כל (יג , בעיני נחשבים  והזהב הכסף והנה .

" לומר לו והיה להםאדם, יחׁשב "לא כמו נפעל, בבנין  שלמה " בימי  נחשב לא כסף ֵֵָ

כא)"(מל "למאומה  י, אמר א אך בטבע. והכסף הזהב חושבים שאינם  מדבר הכתוב אין אבל .

עיקר  כי ובזהב, בכסף עיניהם יתנו פעמים  הממלכות  אחד עם  הנלחמים בטבע  כי

וזהב  כסף יתנו במדינה והנדחים  המבצר ערי  אל והנאספים ועושר, הון  לקנות  מלחמתם

שנאתם ובציור שנאה, מפני  המלחמה תהיה ופעמים  לשלל. נפשם  להם  ותהיה נפשם , ֹכפר

הזה  המין ומן  כפר. לקחת יאבו ולא כמים, שונאיהם  דם  ישפכו עד ינוחו ולא ישקטו ֹלא 

אתם ילחמו ולא  בבל, שנואי-נפש  מדי  את  עליהם יעיר השם כי  בבל, על המלחמה היתה

השנאה  בציור אתם ילחמו אך והכסף, הזהב אוצרותיהם  לקחת  לחשוב החשק ציור בעבור

נלחמים שיש ולפי ונשים. טף זקן ועד מנער להשחית ויחשבו חימה, ואכזריות הגדולה

נזכר בע לכן וזהב כסף כופר לקחת  ומחשבתם  החמדה רש693בור ובפירוש ז "בקל. (יג ,ל"י 

העמים"יז) לכל בבל מלכי עשו אשר הרעה כל על ולהנקם להרוג אם כי  חוששין ,"אין

פירש ."ע ויפה כ.

"·Â˘ÁÈ נחושה רקבון  לעץ ברזל, יט)"לתבן  מא, ב (איוב השם אמר זה פסוק פירוש . ה ".

חנית ברזל חושב וגבורתו התפעלותו קושי שלרוב במים , אשר הלויתן ענין  להודיעו לאיוב

שהיה  יחשוב בנחשת כשיוכה וכן  תבן. השיגהו כי  יחשוב הברזל ישיגהו ואם  לתבן . וכידון 

היה  לבדו, לו הזאת והמחשבה בגבורה, רע  לו שאין בהיות כי להתבונן ויש  רקבון . ֵַעץ

" בנפעל שיהיה לו ראוי למעלה"יחׁשב זה על שיסדנו הכלל וכדרך ט)? חלון ב אבל (חדר . ֵֵָ

אעפ  כי  שתדע  בענין"צריך אליו דומים ביבשה חיות כמוהו יש  הלויתן  אצל זה שנכתב י 

יעברום לא והקשים החזקים  קשקשותיהם שריון  בעבור והנחשת , הברזל יפצעם  שלא זה

מחשבה 693. מלת
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קרוקאדיל, הנקראת היבשה, אל נילוס  מנהר היוצאת החיה על שהעידו כמו וחנית, 694חרב

" נאמר ולכן  זה. בענין כדוגמתן  עוד יש כי ספק חושביםיחשוב ואין  וחבריו הוא כי בקל "

החיות ושאר רקבון. לעץ והנחשת  לתבן  הברזל קשקשותיהם וחוזק גבורתם  בטבע 

להיפך. הוא "695והבהמות  כן תותח ואין נחשבו  כא)"לקש  בעז (מא, זה בבית  ה."ויתבאר 

"·Â˘ÁÈ לשיבה כד)"תהום  מא, רלב (איוב פירש  ."" שיבה ג  לאיש  תהום  יחשוב הרואה

שם הנשארים  המים  למיעוט הלובן ע"מחוזק לפרש", ואפשר דמיון . של מחשבה וזהו כ.

ונקרחו  כחתיו שאפסו שיבה לאיש שעה לפי הנגלה התהום  יחשוב מים  אזלו כי שהרואה

חושבים זה במקום  עבר הלויתן  כי הרואים ואחרים התהום. מימי  אפסו כן ראשו, שערות

בקל. בנוי ולכן ממקומם . הרבים המים העביר שהוא  ז "ורש696באמת ""י פירש  תהוםל

ותש חלוש שהוא  לשיבה ותשות. בחולשה לפניו ע"חשוב ידמו ", זה בדבר שגם ואפשר כ.

גם וראוי  לשיבה, בתשות  תהום הם גם  וחושבים  בים  אשר הגדולים  התנינים שאר ללויתן

" אצל שפרשנו וכדרך בקל להבנות  זה פירוש ברזל לפי לתבן  לכון"יחשוב ידעתי לא  אבל ,

לתהום . ותשות חולשה ענין  מה

י ' חלון 

"ÔÂ‡ משכבו על ה )"יחשוב לו, ואין(תהלים מטתו, על הרשע כששוכב בלילה פירוש . .

הדעת שקול נגד שהן  נבערות מחשבות והן און. מחשבות  יחשוב רשע , לעשות עת  ֶאז

מחשבות מהם והפוך הגמורים . הרשעים ציורי טבע מחשבות  והן  והדעות , האמונות  בעניני

" כדרך שמו הצדיקים, טז)"ולחושבי  ג , "(מלאכי  משפט , צדיקים ה )"מחשבות יב, ולכן(משלי ,

בקל. בנוי

"ÂÏ‡הזאת בעיר רע עצת והיועצים  און  החושבים ב)"האנשים יא, פירוש .(יחזקאל .

התלות להם  שאין הענינים  בכל ובדעות  באמונות און מחשבות  החושבים  האנשים  הם  אלו

ומסכימים יועצים  הם  גם  באדם. הנטועה הדעת  שקול נגד שהן  מחשבות  מעשה, דבר עם 

ויתר  הרעה. הסכמתם  דבר-מעשה משפט  השואלים להמון ומגידים  רע, בציור עצות

למעלה בארנום ט')הדברים  חלון ג' שבארנו.(חדר מטעם  בקל זה וגם .

"ÈÂ‰רע ופועלי און א)"חושבי ב, און(מיכה  מחשבות  החושבים  לאנשים  הוי פירוש . .

הרעה  פעולתם  פועלים הם המעשיים  ובדברים הדעת. שקול נגד שהן ובדעות  באמונות 

" ומלת  בלבם. המושל הרע הציור דרך "רעכפי  כדרך רע, שהוא  הפנימי הציור על וסר "

א)"מרע א, .(איוב

תמסח 694. תנין ,

בקל 695. בנטיה הוא לכן הנבראים , בין  שונות מחשבות שיש  כיון 

החושבים696. של  מחשבות חילופי מפני 
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"ÍÓÓ בליעל יועץ רעה, יי' על חושב יא)"יצא א, חושב (נחום יצא  אשור ממך פירוש . .

מלכים . בספר שכתוב כמו חי, אלהים  חרף כי  ובדעות, באמונות  רעה ה' מלת697על והזכיר

"רעה " ולא ""און" כמו לו , לעשות חשבתי אשר הרעה על ח)"ונחמתי יח, הרשע(ירמיה כי ,

כי בלבבו ודמה רעה, לעשות  חשב גם  ובדעות באמונות  און מחשבות  שחשב מלבד הזה

ז  קדמונינו אמרו וכן מידו. השם  יצילנה שלא הקדש , עיר על יתגבר ידו, ועוצם ל "בכחו

ע צד "ב)"(סנהדרין רעה על ""חשב ומעלה. מטה דירת להחריב חשב 'ואבוא , אומר אחד כתוב

קיצו' כד)מרום  לז, קיצו'(ישעיה  מלון  'ואבואה אומר אחד כג )"(מל וכתוב יט, אותו ב אמר .

ואח  מטה של דירה אחריב בתחלה מעלה "רשע , של דירה אחריב עכ מחשבה "" וזהו כ.

מלך  חזקיה עם מלחמה לעשות  בליעל דבר על הסכים גם  רעה. לעשות  שיוכל פנימית

" כדרך הטבע  במשפט  עצה צריך המלחמה ולענין  ירושלים. ולהחריב וגבורה יהודה עצה

כ)"(מל "למלחמה  יח, "ב אמר  זה בליעל ועל למעלה."יועץ ובארנוהו .

י"א  חלון

"‰ˆÂÚ רעה ּכלה שפתיו קורץ תהפוכות. לחשוב ל)"עיניו טז, בכתוב (משלי פירוש . . ִָ

" נאמר טוב שלפניו לא בדרך והוליכו רעהו, יפתה חמס  כט)"איש תאר (טז, הנחת ועל .

חמס " השניאיש  בבית  עליו רמזנו יז)" חלון י נפשו (חדר חומס  איש  על שהנחתו ואמרנו ,

ציורי ואת  הדעת . שקול נגד שהן  וענינים  תהפוכות ציורי נפשו-הרעה בטבע  ומצייר בזדון,

שענין ואמרנו בלבו. מאליהן מתגלים בהיותן בחזקה כובש  בו הנטועים הטבעיים  המדע 

גם בגויה. שפועלות  הכחות בציורי הן  המדות, בציורי הן  הדעות , בציורי  הן בו נוהג זה

" בטבע חושב שברשעתו משל דרך על וכן משם. קחנו זה על משל שם אלהיםהבאנו אין

כלל שופטים והן  לבו, על בה הנטועה דעת  מחשבת יעלה וכאשר ומקרה. טבע והכל "

" הראשונות ושופט המושכלות  דיין  ועושה, יוצר הציורים"שיש  [וכופף] חמס-לנפשו עושה ;

מתאוותיו  הצומחות המחשבות והן  בתהפוכותיו, [יחשוב] למען  הללו הטובים  הטבעיים

והן הימנו, למעלה שאין  הגדול הזדון  הוא החמס  והנה ובדמיונות. הבלים ִָומרשעיותיו,

בדרכי לבדם בלכתם כאלו לרשעים  די ואין  שם . זה בארנו וכבר הגמורים. הרשעים 

מחטיאי הן  והחכמה הצדק לדרכי  ושנאתם רשעתם  לרוב אבל תהפוכותם, מחשבות 

והמדיחים המסיתים  כת והם  נפשם . שחמסו כמו זולתם  נפשות  לחמוס חפצם  וכל הרבים ,

" אמר זה ועל רעהו בחלקלקות. יפתה חמס חמס "איש  שיעשה רעהו יפתה בחמסו כלומר ,

הן בדעות הן  עליו, הולך שהוא בדרך טוב, לא  בדרך והוליכו תהפוכות, ויודיעהו לנפשו

ענינו. ומה חמס  איש  מדת הוא  מה לפרש השני  הכתוב ובא הגויה. במעשה הן  ְִַָבמידות

" תהפוכותואמר לחשוב עיניו ""עוצה ומלת "עוצה . כמו ברע" מראות עיניו (ישעיה "ועוצם 

טו) וזה לג, ברע. יראה לבל בחזקה יצרו הכובש והוא [הרוצה]698, לבו עיני  עוצם  להיפך ְָָ

כב 697. יט, מלכים -ב

שנידוננו698. חמס איש 
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שעלו  הדעת לשקול המנגדים  ודברים תהפוכות יחשוב למען  הדעת , בשקול האמת בטבע 

ודמיון הבל מחשבות שהן  יודע  עצמו שהוא ותחת  ורשעותיו. תאוותיו ציורי  מפני לבו, על

וברצונו; ברוחו אלו מחשבות וירחיב להיפך יעשה מלבו, ולהסירם  לבטלם לו ושראוי כזב

כשיגיד  אבל הלב. במחשבת זה וכל הגמור. החמס וזהו מלבו. יסיר הדעת ומחשבות 

" אמר זה ועל והחמס, הרשעה תכלית  זהו כמוהו, שיעשה ויפתהו לזולתו קורץ תהפוכותיו

רעה  ּכלה שמחשבת"שפתיו ולפי לזולתו. אותה והודע  הפנימי  הציור על מדבר [הוא ] והנה . ִָ

אדם בכל יש  גם  בקרבו. הרשעה ציורי  המׁשל לרוב באיש -החמס טבעיות  הן  ְֵֶהתהפוכות 

בקל  נכתב לכן דעת , ומחשבת  הראשונות  המושכלות  ציורי ברצון"לחשוב "699בטבע  כי ,

רש דעת הודענו וכבר כאלו. במחשבות ותופס תהפוכות  ז "חושב ""י  במלת ,"עוצה ל

דבריו. על וראב 700והשיבונו הענין . נשלם פה המבואר ז "ועם  ""ע פירש  עיניו ל אוטם

כרצונו  תהפוכות  שיחשוב בעבור עיניו. אחר לבו ילך שלא  ע"בעבור ואעפ ", שפירושו "כ. י

" מפרש הוא  שגם מדבריו למדנו "עוצה רחוק, כמו ברע" מראות עיניו רלב "עוצם גם  ג ".

" והוסיף כמוהו אותה "אח פירש  ופתח שפתיו בׁשחּת הפועל אל שבמחשבתו מה הוציא  ֶַָכ

לאנשים נזק מגיע  היה לא שחשב במה כי  הרע, השלים דבורו הנה בפיו, הדברים לדבר

בפיו  יוציאוהו לא  ע"אם והבן .", נכון , על המליצה תתיישב שבארנו וממה כ.

י "ב  חלון 

מחשבותם‰�‰" פרי הזה, העם  אל רעה מביא  יט)"אנכי ו, שהם(ירמיה לפי  פירוש . .

האלו. הזרות  המחשבות  על אענישם לכן  תורותיו, חקי  ועל השם על און  מחשבות ֻחושבים 

" מחשבותםוזהו רד "פרי  אבל מחשבותם. פרי הוא שיקבלו העונש כלומר ז ", כתב "ק ל

שהן" מחשבותם . פרי שהן  מעשיהם  על אלא לבד המחשבה על שיענישם אומר אינו

תאותם למלאות  לבם  אחר הולכים לפיכך מעשיהם  רואה אני שאין ע"חושבים  כ.",

" לשון יהיה שיתבארו מחשבה ולפירושו מעשיים  בדברים מחשבות ממין  זה בכתוב הנזכר "

בעז  זה הוכיחם"בבית  אבל מעשיהם, על התוכחה אין כי  בעיני, דבריו יתכנו לא  אמנם  ה.

" באמרו בענין מפורש שכן און, מחשבות חושבים שהיו הפנימיות המחשבות  על כיעתה

בה  וימאסו ותורתי הקשיבו, לא  דברי  יט)"על מנאצי(ו , כת על נופלת  הזאת והמליצה . ַ

החכמים -בעיניהם כת על ישעיה אמר וכן ה'. בתורת  המואסים  הם כי  דבריו, ובוזי השם 

יי'" תורת  את  מאסו כד)"כי ה, הראשון(ישעיה בבית  ובארנוהו יא), חלון ו מחשבת(חדר והן .

רד  והוצרך ז "אפיקורסות . על "ק חל העונש היות  בעיניו קשה שהיה לפי שאמר מה לומר ל

ז  מקדמונינו שקבלנו מה נגד והוא  לבד. על"המחשבה לט אין"ב)"(קידושין רעה מחשבה

למעשה "הקב  מצרפה ונאצה "ה און  מחשבות הן  הנביא  שהזכיר המחשבות  כי לבו ׂשם ולא .ָ

עליהן  שאמרו זרה, עבודה מחשבת שהן העונש(שם)ואפיקורסות חל זרה עבודה שהרהורי

והיפוכו699. דבר לחשוב אפשרות יש כי 

ל 700. טז, משלי על  לפסוקים  מפתחותינו עיין 



א ' נוסח כתב-יד) (מתוך  השלישי הבית - נעול  גן 810

או  שופטים , אלהים  שאין שמאמין  או ה', בדבר בלבו המואס  כי כן , נותן והדין עליהן.

אעפ  לבו, בסתר שמים  שם  שלא "שמחלל לומר היתכן טובים , ומעשים תורה בידו שיש  י

העברות על ועובר בלבו , אלהיו וירא  משפט  מחשבת החושב האיש  מן  רע והוא יענש ?

ולכן האמת. ימצא  האלו החדרים בדברי המסתכל כי  זה, בענין  אאריך ולא  היצר. בתוקף

" מחשבותםאין  "פרי  כמו העונש, על אך המעשה, על יאכלו " מעלליהם י)"פרי ג, .(ישעיה 

והבן . דומות , והמליציות

"˙·ÚÂ˙נועם אמרי וטהורים  רע, מחשבות  כו)"יי' טו, "(משלי מלת פירוש. תאר רע. "

" בפסוק זה על רמזנו וכבר למחשבה. לא  רעלאיש, עצת  ב)"והיועצים  יא, אילו (יחזקאל כי ,

" לומר צריך היה למחשבה תאר "רעה היה וכמו מחשבתמחשבה " והענין  נקבה. לשון  "

התועבה. היא  הרעים  הציורים  בעל איש-רע

ÔÎÏÂ אעפ"" אמר לא זה ומטעם  ה'. תועבת היא ולמעשה, לפועל יצאה שלא  תועבותי

רעה  מחשבה ודמיונותיי' רעות  מחשבות  תעלינה והצדיק הטוב האיש לב על שגם  לפי "

ויחשוב  מלבו, ויסירם הבל שהן יודע  הטוב האיש אך האדם . רצון  מבלי  אדם  כל טבע לפי

" זה על לומר וחלילה בלבו. המושלים הטובים  ציוריו כפי מחשבות יי'ברצון  אבל "תועבת  .

הפסוק  בסוף אמר לא  זה ומטעם  בעיניו. נאמנה היותה בעבור ה' יתעב רע איש  מחשבות 

ואם701"נועםÂ·˘ÁÓ˙וטהורים " רעות . לעתים  הטוב האיש מחשבות  כי  שאמרנו אחר

" אומר טובותהיה מחשבות ""וטהורים אמר אך דבר. מלמדנו היה לא  אמרי, וטהורים 

אעפ נועם ידבר. הרע האיש  על דעתו לפי שהוא "" גיבור 702י  ואיננו הרעים  הציורים בעל

ה'. תועבת  וחכמתו תורתו שגם תאמר לא  וחמדה, תאוה מחשבת  וחושב יצרו, לכבוש

מפיו  היוצאים דבריו הנה ולאחרים, לעצמו תורה ומלמד וחכמה תורה בעל הוא  אם  אבל

תאמר  ואל ה'. לפני  טהורים  הם ובצדק "703באמת  כתוב לך הנה מה אלהים  אמר ולרשע

פיך  עלי  בריתי ותשא  חקי? טז)"לספר נ , מוסר (תהלים  השונא  הרשע בין  יש גדול הבדל . ֻ

אלא  ותורה, חכמה האוהב רע לאיש מפיו, היוצאים  התורה דברי מבזה ובלבו וחכמה,

" ומלת עליו. מושל "נועםשיצרו כמו החכמה, על נועם" דרכי יז)"דרכיה ג, ובארנוה (משלי ,

השני  י)בבית  חלון י טהורים ,(חדר הנעימים  ואמריו תועבה, ציוריו מחשבות  כי פלא  וזה .

ראב  ובפירוש ז "והבן. ""ע  רעל  איש כלומר  רע , ע"מחשבות  דבר.", ויפה כ.

י"ג  חלון

"Ì‰È˙Â·˘ÁÓאון ז)"מחשבות  נט, "(ישעיה המעשים תחלה הזכיר פירוש. מעשיהם.

נקי דם לשפוך וימהרו ירוצו לרע  רגליהם בכפיהם. חמס ופעל און. ו -ז)"מעשי  ואח (נט, כ ".

נועם "701. "אמרי כתוב אלא

הטוב 702. האיש 

תשאל"703. "אל  כלומר 
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כי און, מחשבות  הם דבר-מעשה עם  התלות להם  שאין  הפנימיות המחשבות שגם  אומר

" כדרך ובאמונות , בדעות  תהפוכות  חושבים  מחשבותםהם  למעלהפרי  המבואר יב)" .(חלון

"·ÂÊÚÈ מחשבותיו און  ואיש דרכו ז)"רשע נה, מחשבותיו (ישעיה יעזוב און איש  פירוש. .

כמו  ובאמונות, בדעות  הדעת משקול הפוכות מחשבות והן  ברצון . אותן חושב שהוא

און" מחשבות  ז)"מחשבותיהם נט, רד (ישעיה פירש  לזה וקרוב זה. בחלון ז "המבואר ל."ק

רש ז "אבל ח)ל"י "(פסוק  בעיניאמר הטוב לעשות מחשבותי את עויתפוש  זה "" ולפי כ.

נכון . והראשון זה. בבית  שיתבארו במעשה נתלות  מחשבות  ענין יהיה

"„Ú אונך מחשבות בקרבך תלין יד)"מתי  ד, ".(ירמיה  אוןפירוש  השתיםמחשבות כמו "

מחשבות ואינן בעיניך, ונאמנות  בך קבועות  אונך מחשבות וכלומר זה. בחלון המבוארים 

" בפסוק למעלה שבארנו כדרך רעעוברות מחשבות יי' תשוב "תועבת  ואם  רעים. ציוריך כי ,

אז  והצדק, הדעת  ציורי בלבך ויתחזקו חדשה, ורוח  חדש  לב לך ותעשה מרע ותסור ה' אל

און מחשבות  שהן  תדע  רגע , הלב על יעברו אם  כי אונך. מחשבות  בקרבך עוד יאריכו לא 

" תחלה אמר ולכן  ובחכמה. ביראה ותחשוב לבבך, מעל ותסירם  לבך והבל מרעה כבסי

יד)"ירושלים זה (ד, ואחר בקרבו. המושלים  הרעים הציורים  מן  לבבך וטהר כבס כלומר ,

" אונך אמר מחשבות  בקרבך תלין  מתי און ."עד מחשבון  בקביעות  בקרבך יאריכו כלומר ,

" מלת ז תליןכי יונתן  תרגמו וכן  עמידתו, ואורך-זמן הדבר קיום  על נופלת  מליצה היא ל.""

רד  ז "גם  ""ק מלת פירש  ""תליןל ואון: עמל מחשבות בקרבך להיות 704."תתמיד

"ÈÎ�‡Â באה ומחשבותיהם  יח)"מעשיהם  סו, מעשיהם(ישעיה  לי  נודעו ה' אני פירוש. .

" הכל ובדעות באמונות און מחשבות שחשבו הרעות  מחשבותיהם  גם  עמדיהרעים , כמוס 

באוצרותי לד)"חתום לב, ו (דברים וׁשלם". נקם לה )"לי לב, "(דברים  ומועד עת  באה כי לקבץ . ְִֵ

והלשונות הגוים  כל יח)"את סו, בענין .(ישעיה  כנזכר מהן ְִַָלהּפרע 

"·Ïאון מחשבות יח)"חורש  ו, "(משלי כמו און, מחשבות ז)"מחשבותיהם  נט, 705.(ישעיה 

בעז  זה בבית  הזה  הפסוק יתבאר ה."ועוד

"'ÈÈ הבל המה כי אדם  מחשבות  יא)"יודע  צד, ב (תהלים  השם פירוש. האמת ,". היודע ה

ובדעות , באמונות בלבם שחושבים  מה כלומר הבל. הם  האדם מחשבות כי יודע הוא 

כי ודמיון . און  הבל מחשבות  שהן ונפלאותיו השם  בדרכי הנשגבים הענינים ובכלל

" דברי  מזה למעלה שהוזכר כמו ורשעה, אולתם  מציורי  צומחות האומריםמחשבותיהם 

יעקב  אלהי  יבין  ולא  יה יראה ז)"לא  צד, כסילים(תהלים ּוקראם  און , מחשבות  והם  .ְָָ

"706ובוערים . אמר אדםולכן  החכמים ,"מחשבות ודברי ה' תורת על נשען הלב אין אם  כי  ,

חכמה"704. "ראשית ספר כ )כתב פסקא הקדושה, אינו(שער  מלבו, אותו  ודחה עבירה הרהור לו בא "אם
"תניא" ועיין מחשבה. ערך  יועץ", "פלא כתב וכן  הרהור". לעון לו  אמרים)נחשב כז (לקוטי  פרק  תחילת

זה 705. בחלון לעיל  פירש שרבינו 

ח 706. צד, תהלים 
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יסודי והן והרשעה התאוה בעל ואפר, עפר אדם הוא כי  אולת. יחשוב אולתו בדרכי  והולך

במשפ  שהן צדיקים , מחשבות כן  ואין האמת. כפי הבל הם  כן ועל החכמה מחשבותיו, ט 

" וכדרך ואפר שקבלו, עפר על ו)"ונחמתי מב, למעלה(איוב יב)ובארנוהו חלון ח .(חדר

הראב  ז "ובפירוש  ""ע כתוב כח ל אין  כי  הבל, האדם מחשבות  כל כי  ידע  מאתו, שהדעת ה'

תעלומה  לאור להוציא דבר."לו ויפה .

"È¯·„יחשובון כ)"מרמות לה , בעז (תהלים זה בבית  עוד  יתבאר ה.".

י"ד  חלון

ÌÈ·Â˙Î‰Â" לשון  בהן  מתהפך מחשבה שנזכר והחושב מעשיים, דברים  על "

ומבוטלות בטלות מחשבותיו כל תהיינה לעשות , מה כדת  ידע  ולא  הרבות במחשבותיו

הן . אלו מהן , באחת [יבחר] לא כי  בעיניו,

"¯Ù‰תקום יועצים וברוב סוד, ּבאין כב)"מחשבות טו, הזה (משלי הפסוק בארנו כבר . »≈ְֵ

ו)למעלה חלון ג  ויועצים ,(חדר חכמים  בסוד מעשה דבר על נועץ האדם אין  שאם ואמרנו ,

יתאמץ  שלא  כולם , [ויסקור] לבבו על רבות  מחשבות  יעלו ואם לבו. משפט  על יבטח  לא 

לשון עליהן  יפול ולא עוברות, מחשבות הם  והנה המחשבות  מן  אחת  פי  על מעשה לעשות

וראב "עצה " שם . בארנו הדברים ויתר ז ". ""ע אמר יפרו ל שאחרים  [הפר] עצה. 'סוד' ֵָענין 

הנועצים מחשבות  תקום יועצים  ובעבור עצה. אין כי בעבור החושבים, ע"מחשבות  כ.".

המחשבה? הפרת  זה מה אבין "707ולא כדרך תופר, העצה עצתוגם  את  לי והפרתה

לד)"(שמו"אחיתופל  טו, "ב אין גם למעלה. ובארנוהו כתיב סוד . אחד ובמקום עצה. "

תכון" בעצה יח)"מחשבות כ, ראב (משלי ויאמר יכון"708ע", חברו עם  ׁשיועץ בעצה אחת  ִֵֶָכל

ע לעשות, שחשב שתי"מה נכפלו ולמה [הפר]. לא  אך תכון לא  עצה אין  שאם  ולמדנו כ.

" גם שפרשנו. כמו והאמת אחד? ענין  על תכוןהמליצות  בעצה למעלה מחשבות פרשנו "

א) חלון נכון .(שם  על

"'ÈÈעמים מחשבות הניא גוים, עצת י)"הפיר לג, כן(תהלים ה' חפץ אשר כל פירוש. .

ו  תעמוד "יהיה, לעולם  יי' יא)"עצת לג , נועצו (שם אם  כי  נגדו. להתקומם  יוכל מי  ואין  .

ותהיה  אלהים, בו חפץ לא מעשה לעשות עצת -בליעל החלטית והסכמה עצה יחדו הגוים

" כדרך עצתם , יפר ה' הרעה, מבוקשם להשגת נכונה ותופר עצתם עצה י)"עצו ח, ,(ישעיה  ֻ

יחדו  הגוים  כל שנועצו הפלגה בדור שקרה כמו לעשות . יזמו אשר את מהם  יבצר כי

שכתוב  כמו הרעה, מבוקשם  להשגת  נכונה הסכמתם  והיתה ומגדל. עיר לבנות עצת-בליעל

לעשות" יזמו אשר כל מהם  יבצר לא ועתה לעשות. החלם  ו)"זה יא, השם(בראשית והפיר .

" בתורה. שכתוב כמו ולשונם  שפתם  בלל כי פלא, בדרך עמיםעצתם מחשבות כי"הניא ,

"מחשבה"?707. דוקא נקט המקרא מדוע מקשה רבינו

יחיד 708. לשון "תכון " ומלת רבים , לשון "מחשבות" הקושיא על
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להשגת הטובה במחשבה ימאסו לעשות , מה כדת  הדברים מן דבר על מחשבות  כשיחשבו

יבחרו  שלא  או מועיל, בה שאין באחרת  ויבחרו בעיניהם . בטלה מחשבה ותהיה מבוקשם,

" כדרך מהן מחשבותבאחת  "הפר ומלת זה. בחלון  המבואר "הניא " כמו אל " תניאון למה

ישראל  בני  ז)"לב לב, והבן .(במדבר לבּטלה, מחשבה הפרת  ְְַָוהיא

"¯ÙÓ תושיה ידיהם תעשינה ולא  ערומים , יב)"מחשבות ה , הם(איוב הערומים פירוש. .

דבר  יעשו טרם  אך ובחפזון. במהרה מעשיהם יעשו לא  והם  והמחשבה, העיון בעלי 

והמעשה  החכמה. מתכנת  כפי  מעשיהם  כל תהיינו ולכן  ותבונתם , חכמתם  בפלס  ישקלוהו

" מתואר בחכמה בעז "תושיה העשוי זה בבית  שיתבאר כמו השם", יפר לעתים  כי  ואמר ה.

תהיינה "ב  יעשוהו, כיצד מעשה על-דבר לחשוב בחכמתם  וכשיערימו הערומים, מחשבות ה

וע כפיהם, עשות לבלתי ויבטלום בעיניהם, כאין  מבוקשם  להשגת הטובות י"מחשבותם

פשעים עבור להענישם  כן  ויהיה בחכמה. המעשה שהוא  התושיה ידיהם  תעשינה לא  כן

" בפסוק שבארנו כדרך בערמםקדומים , חכמים יג )"לוכד ה, "(איוב ובפסוק יועצים, מוליך

יז)"שולל  יב, .(איוב

ÌÚÂ" לשון כל בו העמדנו כי זה, בחדר לבאר שכיוננו כונתנו נשלמה בקל מחשבה זה "

שקצתן ותראה מעשה. בדבר התלות  מבלי פנימיות מחשבות על שהן אדם, אצל הסמוך

סכלות מחשבת  וקצתן  החכמים, של טבעיות מחשבות והן  וחכמה, משפט  מחשבות הן

שהן ורשעה און מחשבת  וקצתן  כוזבים , דמיונות מחשבות וקצתן  לסכלים , טבעיות שהן 

" לשון  כי  שידענו וכמו ומרמה. חמס ולאנשי און  לפועלי  כל מחשבה טבעיות על נופל "

המחשבות מסך שהוא מהן אחד בכל הודענו וכן  שיהיה. ציור מאיזה יהיה בלב ציור ַהאדם 

יתכן שלא  מדברינו נתבאר וגם  בקל. בנויין זה ושמטעם  הנפשות הבדל כפי המתחלפות 

" לשון  מהן אחד על ""עצה להניח  לשון  ואין מעשה, בלי הלב מחשבת  על שכולם לפי  "עצה ,

הכל. ונכון שבארנו, כמו המעשים  מן  מעשה לעשות הלב הסכמת  על אלא נופל

0

העשירי  החדר

È Â·Â"˙Â�ÂÏÁ Á

¯‡·È" ÔÂ˘Ï ÏÎ Â·‰·˘ÁÓ‰˘ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ˙ÈÚ·Ë ‰ÓÎÒ‰ ÏÚ Á�ÂÓ‰ Ï˜‰ ÔÈ�·· "

ÌÈ¯ÎÊ� Ô‰˘ ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ ‡È·È .Ì„‡ Ïˆ‡ ÌÏÂÎ ÌÈÎÂÓÒ‰ ·Ï‰ ËÙ˘Ó ˙ÓÎÒ‰ ÈÏ·

.ÌÈ„˜‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÎ¯„ ÈÙÎ ÌÏÂÎ ˘¯ÙÈ ,Ì‰·

א' חלון

Â�ÂÏÈÁ‰" לשון  שבין ההבדל מה למעלה ""עצה לבאר לשון  ובין על מחשבה , המונח "

" לשון כי ואמרנו מעשה. לעשות דרכיםעצה הסכמה מבין  ידוע דרך על הסכמה על נופל "
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כמוהו. לעשות מהן  באחד ומסכים  הדרכים  בין  השופט  הלב במשפט  וההסכמה רבים ,

" מבלימחשבה ולשון יעשה, פיו ועל בלב. הגובר הציור כפי  טבעית  הסכמה על נופל "

הודענו  וכן מׁשלים. זה על [והבאנו] נכון , והבלתי  הנכון ולבאר לבחור והשכל הלב ָמשפט 

יהרגהו "שאעפ  אם אחר לאדם  להרוג  לבו על כשעלה כי הלב, בעצת רעה עושה שיש י

ביתו  ישרוף או המלך, אל עליו יעליל או בסתר, המות  סם  ישקהו אם או ובחנית, בחרב

והנה  ידוע , דרך על ונועץ המבוקש, להשגת נכון הדרך אם בשכלו ושפט בזה; וכיוצא עליו

" לשון הקדש  ספרי זה על יזכירו לא  מקום  מכל בעצה. מעשהו הכונה עצה היה אין אם "

החושב  בקרבם  אשר הזונה ויצר הרע  לבם שורש על רק להם, שבחרו הדרך בעבור לגנותם 

וכולם אחר? בדרך או בעלילה או בחנית  או בחרב להרגו בחרו אם  לנו ומה היום . כל רע

" לשון  בזה כיוצא כל על יזכירו ולכן  לבבם . רשע  ציור מפני  אחד, להורותמחשבה משרש " ֶ

ייטיבו  אם  לעצה צריכין היו ושלא  וחכמה, יראה מחשבת  טובות , מחשבות בם היו שלא

לדבר  הקדש כתבי כשיבואו אבל רעות . רק מחשבותם וכל רע , מלא לבם  אבל ירעו, ולא 

דבר, ללמדנו הכונה עיקר ויהיה עליהן , שחשבו הרעות דרכי  מּבין  להם שבררו הדרך ִֵעל

" בתאר  והסכמתם  הרעה בחירתם  יכנ ּו ."עצה אז ְַ

‰ÓÂ" שלשון  לפי עתה, אודיעך לזה שיצורף טבעיתמחשבה שראוי  הסכמה על נופל "

כתוב  תמצאהו ולא המגונות, והפעולות הרשעים מעשה אצלו נכתב לכן הלב, משפט בלי

ש לפי  הדבר וטעם והצדיקים. החכמים הסכמת מנעוריו "על רע האדם  לב (בראשית"יצר

כא) הישר ח, השכל על מתגבר היצר כי  יעשה. בדעת  ולא למרשיעים להסכים נפשו ובטבע ,

היה  אם גם ומשפט . בדעת  חכמה סימן  כאלה בהסכמות שאין בו, הנטועים והדעת  והבינה

ותחבולה  המצאה להמציא בלבו לתור צריך והיה הרעה, חפץ ישלים  כיצד בלבו שקול

למשפט  והתחבולה ההמצאה ּתח ׁשב לא הנה מבוקשו; להשגת  הנא ֹות  הדבר ֵֵֵָולברר

הטבעיים הציורים  על לפעול באדם  נטועים האלו היקרות  הכחות כי  השכל. ולמעשה

כה  ואם ומישרים . משפט  צדק שמכונותיה העליונה החכמה גזרת  כפי במישרים  ולהנהיגם 

המתנשאים הכחות  וכל צדק. משפט משפטו כי ודעת , בינה שכל פעולת  פועלים  אז יעשו

פועל  הרע יצר בהיות  אבל החכמה. בדרך אם  כי מאומה יפעלו שלא ויסתירום  ידכאום

הרעה, מבוקשו להשלים  בהם ישתמש  והיצר לו, נכנעות  היקרות  והכחות כחפצו, ומתנשא 

היה  כי  הלב. לעצת ההיא הפעולה תיוחס  ולא  בטבעו, הזונה ליצר משרתים גם  הם  אז

מבוקשו  למלאות  בידו היה לא אז כי  והבינה, השכל נעדר היה הזה האיש  אם טוב יותר

הפעולה  סבת לבדו הוא  כי הרעות , ומחשבותיו הלב יצר אל הפעולה תיוחס כן ועל הרעה.

" לשון כולם  על יפול ולכן ההיא . "מחשבה וההסכמה לשון ולא כתבי"עצה " ּכׁשיכונּו זולתי  .ְְְֶַ

" לשון  כן  ואין  שבחרו. בדרך דבר להודיע  והסכמה עצה הקדש הלב משפט  על הנופל "

לבד  החכמה הסכמת אין  כי והצדיקים . החכמים  הסכמת  אצל תמיד נכתב לכן  בשכל,

כ  והדעת; והבינה השכל כח בהצטרף זולתי  הלב יצר טבעייםבמחשבת  החכמה מנהגי אין י 

להתנהג  שצריך לפי  ובינה, שכל בארח  זולתי  נכון המעשה וסדר המשפט ואין  בלבד.

הראשון  בבית שבארנו כמו והמקום , העת  כפי א-ב)בחכמה חלונות א, בטבע(חדר זה ואין  .
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ולשקול  בו, ההנהגה משפט  ידע  לא אם  בלב, הענוה ציור ּבמׁשֹול יועיל מה כי  לבד, ְִהציור

שבארנו  למה לבבך  תשים  ואם ינהג? כיצד מעשה אגג 709בכל עם שאול מלחמת בענין 

במקומותיהן . שהודענו הדברים  לכפול בעיני  טוב אין כי הכונה, ַתבין

ÔÎÂהרשעים על ירחם  אם  יועילו מה בלב, והחנינה הרחמים ציור שנאמר 710במשול

" מקרבך עליהן  הרע  ו)"ובערת יג , בעניני(דברים  הסכמה שתהיה אפשר אי דבר של כללו .

שבארנו  הכתובים כלל על עיניך תשים אם  והנה והבינה. השכל במשפט זולתי  החכמה

" לשון בהם  שנזכר הזה מנהגיעצה בבית כפי  מעשים  אל סמוכים מהם  שהרבה תמצא  "

" לשון  שיפול ראוי  וכן בקצרה. כן אחר לפניך אסדרם  ואני  השםעצה החכמה. מעשה על "

צדק "ב  החכמה, בארח כולם הם כי הישרים, וחוקותיו תורותיו ועל ובארץ בשמים  ה

" לשון שיפול ראוי וכן אליהם . סמוכים מהם רבים כי ותמצא ומישרים , על עצה ומשפט  "

המלחמה  חכמת  כמו במופתים  מבוררים שאינם הלמודים חכמת כפי העשויים מעשים

זולתי לבד, הלב יצר במחשבת בהן  ההסכמה ואין בעניניהן , הלב משפט  וצריך ותחבולותיה

" כדרך בתחבולה נאות  דרך ובתקון הלב למלחמה במשפט וגבורה כ)"(מל "עצה יח, "ב כי,

מלחמה  לך תעשה ו)"בתחבולות כד, עניני(משלי על כתובים מהן  רבים תמצא  וכן  .

ואעפ  בז,"המלחמה. ולבוז שלל לשלול המלחמה עורך הזונה לב וביצר רשע , שהנלחם  י

כפי בעצה היא  עצמה המלחמה מערכת  זאת  בכל והרשעה, השנאה מיצר או החמדה מיצר

לשון עמם  יזכירו המלחמות מעניני  דבר הקדש ספרי כשיזכירו ולכן  המלחמה. חכמת דרכי

מלחמה "עצה " עושה הנלחם אם המעשה מספור נודע  כי המלחמה, סבת  על ישגיחו ולא ,

ברשע . או במשפט 

Ú„Â" תאר יועציםיועץ כי על מונחים  אחד-עשרה ממנו תמצא למעלה, שבארנוהו "

ומהם ובמדיניות, במלחמות  יועצים  על מונחים  שבעה ומהם ישרים, ובמנהגים בחכמה

כפי ובליעל רשע  יועצים  אם  לומר לבבך ימהר ואל ורשע . בליעל יועצי על מונחים  ֶחמשה

" לשון  שבחרו דרכם  על נכתב מדוע הלב זה "עצה ציור בחלון שבארנו הכלל סותר וזה .

" תואר כי  אמרנו כבר ועל יועץ למעלה. המעשים על פיו וישאלו [המייעץ] האיש  על נופל "

בתאר  [עליהם] להודיע  הכתוב כונת  והיתה הרבים. את  המחטיאים האנשים  והם  יעשו. פיו

תחבולותיועצים" [להשיג ] רבים  דרכים ואין הרע. הדרך [המייעצים ] האנשים שהן לומר "

" בתאר שיתארום מבלי  אפשר ואי  הרעה, מבוקשם  ישיגו איך רשע נכתב "יועציםשל אבל . ֶ

בכל 711אצלם בארנו במקומותם כי  יותר להאריך צורך ואין בליעל, או רע  יועצים  שהן 

ותמצא. חקור הנכונה, הכונה ופסוק פסוק

עמ'709. תשס"ב, שנת המדות", "ספר  ובמהד' ;199-205 עמ' יח, פסקא יב, פרשה שלמה, חכמת על חן , רוח
קיט -קלב 

הנכונה 710. כמקומה שלא הרחמים  במדת ישתמש כלומר

לוואי711. תאר 
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˙Â�Â˘Ï·Â" חכמה עצה של של עצות  על מונחים  שלשה תמצא הקל בבנין  הבנויים "

יתרו עצת והן  התורה, בדרכי  ישרים  יט)ומנהגים  יח, "(שמות  יעץ , נדיבות לב,"ונדיב (ישעיה

חרשים"ח) וחכם  ג )"ויועץ ג, מונחים712(ישעיה מהם עשר וארבע במקומם . שרמזנו כמו

ה' עצת  סיפור על מונחים  מהם ושתים המלוכה. ומנהגי  ובמדיניות במלחמות  עצות  על

" והן  בריותיו. את  הנהגתו יסוד וארץ שמים לעמך במעשה הזה העם  יעשה אשר "איעצך

יד) כד, "(במדבר במקומו. שבארנו השני  חכמה לפירוש ללא יעצת ג )"מה כו, מהן(איוב ויש  .

" לשון  הזכיר באלה וגם  ובליעל. רשע  של עצות  בארנו עצה על כבר כי  המבואר, מטעם  " ֶ

" לשון  העצותעצה שכל מגידי  והנה עצה. דבר על לשואל היועץ מן  עצה הגדת  על בקל "

רוצה  והכתוב יועץ, בתאר שהן  אלו כמו הגדולים  הפושעים  מ ּכת  הרבים, מחטיאי  הם  ִַהללו

" אמר ומזה בחרו. במה להודיע רצה גם  זה. בלק להודיענו יעץ מה נא  זכור ו,"עמי (מיכה

ה ה ) וחסד בלעם דבר להודיע  רצה כי. רע, בלק לב יצר שהיה להודיע שכיון  לא  עמנו. '

וע הזה, בדבר היועץ היה שהוא  הודיע  גם  בפרשה. נזכרו ולא  עלינו קמו נבין"רבים כן י 

" במקומו גם  בארנו וכבר התורה. יעץ כונת זמ ֹות  ז)"הוא  לב, שהוא (ישעיה להודיע  רצה . ִ

" עצתו דרך הודיע  גם הרבים . את  ענייםמחטיא  במקומו.לחבל שבארנו וכמו וגו'. "

להדיח " יעצו ה )"מ ׂשאת ֹו סב, עצתם(תהלים דרך הודיע גם  הרבים . מחטיאי שהן  הודיע , ְִֵ

ב  השם  מפחד העם לב להדיח ""שהיא  במקומו. ובארנוהו לביתך ה. בשת  ב,"יעצת (חבקוק 

במקומו.י) ובארנוהו המרשעת , עצתו דרך הודיע  גם ביתו. את שהחטיא הודיע  ,

‰Ï‡·Âמנהגי בדרכי  חכמה של עצות  על מונחים  חמשה תמצא נפעל בבנין  הבנויין 

שני בפסח  חזקיהו עצת והן  ב)"(דהי התורה, ל, הביתב בחנוכת הקהל ועצת כג )"(דהי , ל, ,ב

יהושפט כא)"(דהי ועצת כ, "ב חכמה . נועצים  י)"ואת יג, ה'(משלי ארון להעלות דוד ועצת .

א-ג )"(דהי  יג, "א וארץ שמים  במלאכת  עצה על מונח מהם  ואחד במקומם. ובארנום מי. את

יד)"נועץ  מ, ובדרכי(ישעיה  ובמדיניות  במלחמות עצות על מונחים מהם  עשרה ושלש .

" לשון  הזכיר בהן וגם ובליעל. רשע עצת  על מונחים מהם ושלשה מטעםעצה המלוכה. " ֶ

ירבעם עצת  המין ומזה כח)"(מל ידוע. יב, בחר ב הרע  הלב ציור במחשבת לא  כי  הודיע ,

ותבונה. חכמה מלא  היה [שנמשח ] וטרם  ה' את ידע ירבעם  כי אלילים , ואין713לעשות 

ע ישראל על למלך ּומׁשחֹו ה' בו שבחר ממה זה על גדול השילוני ."מופת  אחיה נביאו י  ְָ

התועבות כל לעשות גאוה מחשבת  לבו על עלו כי לבו, במשפט  אצלו שקול הדבר היה ולכן

מה  כדת  בלבו נבוך והיה וחכמה, יראה מחשבת לבו על עלו גם  במלכותו. התחזק למען

שהעיד  ולולי העגלים . לעשות  ונועץ לבבו, ורום גאותו שרש הצפונה הנטיה וגברה לעשות.

וזונה  רע לבבו אשר איש  למלך השם  הקים  איך בעינינו נפלא  היה בעצה זה שעשה הכתוב

הפחד  עליו כשמשל כן  ועל אמת. וחותמו אמת  ה' כי ידע  הוא  גם  כי ידענו ועתה לאלילים ?

עמו. ונפש נפשו להחטיא  רעה עצה ולקח  לעצה, צריך היה והגאוה

שלישית 712. דוגמא בטכסט חסר  כי מוסיף, לספר העורך זה אחרון 

ע"א 713. קב סנהדרין 
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"ÈÎ יחדו נועצו נפשי  ושומרי  לי אויבי  י)"אמרו עא, הזכיר (תהלים .714" "עצה לשון 

" אין  כי אותה. ממלאים  היו עצתם , הפיר השם כי ולולי בהחלט, כן  שהסכימו "עצה להודיע

" לשון  נכתב היה ואם  מעשה. לעשות החלטית הסכמה על אלא יכולים"מחשבה נופל היינו ,

גם בכתוב. המעשה נזכר לא כי  מתנחם , היה לידיהם  בא מעשה דבר היה שאם לטעות

" ואמר ממנו, פחדו לכן וקודם עמו, להרע עתה בחרו למה לבבם טעם אלהיםהודיע  לאמר

יא)"עזבֹו "(עא, לשון  להזכיר הוצרך ולכן הרע, לבם  משפט עצת וזה שכתבנו עצה , וכמו " ֲָ

" יחדו במקומו. לב נועצו ו)"כי  פג, "(תהלים לשון  הזכיר פה גם  להודיעעצה , המבואר מטעם "

הדרך 715שהסכימו  הודיע גם  כעצתם. לעשות  יכלו לא  כי לדבר, מחשבה ואיננה בהחלט,

במקומו. וכמבואר הארץ, מעל ישראל שם  למחות  והוא כמוהו, רע  שאין  שבחרו

‡ˆÓ˙Â" החכמה.עצה בשם -דבר כפי  ישרים  במנהגים דבר-עצה על מונחים  חמשה "

" עצתםוהן  ה )"להפר ד, ה'(עזרא היכל בוני  עצת  וכן ג ). י, "(עזרא עצה . טז,"הביאי (ישעיה

"ג ) מואב. על והזקניםהנאמר השרים ח)"כעצת  י, "(עזרא שניהם. בין  תהיה שלום  "ועצת 

יג ) ו , "(זכריה לעצתי. שמעת טז)"(דהי "ולא כה, .ב

Ô‰ÓÂ.המלוכה ועניני  ובמדיניות  המלחמה בדרכי  עצות על מונחים וארבעה שלשים 

ו  רשע  עצת  על מונחים מהן עשר "ושבעה לשון הזכיר באלה וגם  ברור.עצה בליעל. לטעם  "

" תבין  נפשומזה מעצת רעהו ט)"ומתק כז, מלאחריו (משלי או מלפניו הזכיר שלא לפי כי ,

מ  לכתוב אפשר היה לא ופעולה, נפש"מעשה עמה מחשבת  שאין  עוברת  מחשבה הכולל "

החזקה, נפש  הסכמת  גם יבטלו רעהו דברי מתק כי  להודיע רוצה והכתוב הסכמה.

במקומו. ובארנוהו

רשעים‡˘¯" בעצת  הלך א)"לא  א, מה (תהלים  על בענין נזכר לא כי  כמוהו זה גם .

" כתוב היה ואם עשו. ומה רשעיםנועצו בליבמחשבת הלב מחשבת  על מתפרש  היה "

לעשותם , עת בכל הרשעים עליהם שמסכימים הרעות הפעולות על המשורר וכונת  מעשה,

" לשון  נכתב ""עצה ולכן  לשון  אין  כי שנמשך עצה . מעשיים בדברים הסכמה על אלא נופל "

היצר, מתגבורת טבעית הסכמה בלי  התועבות  כל על עוברים הרשעים וגם המעשה. ממנו

" כדרך התועבות, בעשות רע  אין  כי  בלבו מסכים  הגמור הרשע  איןכי בלבו נבל אמר

א)"אלהים יד, "(תהלים  לשון כי  אמרנו כבר מהסכמתמחשבה . נמשכת  פעולה על נופל "

הנהגתם לתאר הנביאים הפליגו היצר תגבורת  בלי גם חוטא שהוא  ולפי  בלב. הגובר היצר

" בתאר ההסכמה "עצה הרעה והיא  המזמתה לעשות  כלל רע אין  לבם משפט שכפי להודיע ,

יצרם בטבע המסכימים כן ולא העתים. מן בעת  תשתנה לא כי הסכמתו 716הגמורה, שאין

בכל  תמצא  לא  ולכן  מחטוא , ימנע  לבו על מתגבר היצר שאין לעת כי העתים . בכל עומדת

המלך714. דוד

ישראל 715. את להחריב העולם  אומות

לבם716. משפט ובלי 
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" כתוב הרשעיםהמקרא  "717"עצת  תמיד כתוב אבל רשעיםוכיוצא הרשע"עצת  הסכמת  כי  .

עליך  יתבלבל ואל לעיל. זה על עמדנו וכבר החוטא . הסכמת כן  ואין לבו, במשפט  בעצה

זה. ענין

Ì‡Â" לשון  הגמורים הרשעים  מעשה על נכתב מדוע  כן  אם  כמו מחשבה תשאל, "

המדתא " בן  המן  ה )"מחשבת ח, "(אסתר חשבו , זו במזמ ֹות  ב)"יתפשו י, וכיוצא (תהלים ִ

בעז  זה בחדר שיתבאר הרשע ,"באלה ענין נזכר אם רק אמורים  האלו הדברים  אין כי  ה.

" כמו לעשותו, עליו שנועץ פרטי דבר הזכיר מבלי כלל דרך על בעצתודברו הלך לא  אשר

מדתו רשעים כל תאר נפשו. מדת  הרשע  מדת  לתאר הכונה רק כלל ענין מהנזכר שאין "

" תאוה עצה בלשון  בלי גם  ועושה לבו במשפט בעצה הם  ורשעיותיו מעשיו כל כי  להודיע "

אעפ  לאחרים כן  יועץ וכן  היצר. רע"ותגבורת  אין  שכלו לפי כי מזה, יהנה לא  שהוא  י

" וכן התועבות. מניבמעשה רחקה רשעים טז)"עצת כא, "(איוב הופעת. רשעים  עצת "ועל

ג ) י, "(איוב הרע. לבם  בשרירות במועצות כד)"וילכו ז , "(ירמיה  במועצותם. ו,"ותלכו (מיכה

"טז) ממועצותיהם. יא)"יפלו ה , "(תהלים בעצתם. ימרו מג )"והמה קו , "(תהלים בעצתם. גם 

ה )"(דהי "הלך  כב, "ב עצתו . ז)"ותשליכהו יח, הזכיר (איוב מבלי כלל דרך על נכתבו אלו כל .

" מלת  להזכיר הוסיף כן על ומדתם . ענינם לתאר רוצה רק ופעולה, להורותעצה מעשה "

כשיזכירו  אבל תאוה. בלי  גם  דרכם  ובוחרים הלב, במשפט  חזקה הסכמה מסכימים  שהן 

הכתוב  כונת  שאין  לעשות , הרשעים עליהם  שהסכימו רעים פרטים  מעשים הקדש כתבי 

הסכמה  כשתהיה הנה שעה, לפי  בו שבחרו המעשה רוע  רק עניניו וכלל הרשע  מדת  להודיע 

" לשון עליו יזכירו לבד, הטבעי הנפש  ואעפ "מחשבה בציור איך ". בדעתו שקל שהרשע י 

להשגת נכון  דרך איזו בלבו ונוסף בערה, להבעיר אם  להעליל, אם להרוג  אם  יעשה,

ב  יתואר לא לעצתעצה "מבוקשו, כזאת פעולה תיוחס שלא  זה. בחלון המבואר מטעם "

שבקש כגון  הרעות. ממחשבותיו ההפוכות  לבו, על טובות מחשבות  עלו שלא לפי הלב,

נכתב  זה ולטעם כן . עשות לבלתי  אלהים  יראת  מחשבת לבו על עלו לא  ואביון, עני  לחמוס 

" לשון הסכמתם עיניהםמחשבה על לנגד אלהים פחד מחשבת שאין  לבבם  רוע לגנות  "

אם רבים, לענפים פונה והוא אחד, רע ציור ממחשבת  מלא  לבם אבל טובה. מחשבה ולא 

מסכים הרשע  אם  להודיע צורך אין ואולם  וכיוצא . להעליל אם להזיק, אם להרוג ,

הכתוב  ענין  אין כי היצר, תגבורת בלי אפילו כן לעשות נכון  כי ובעצה הלב במחשבת 

זה, ויבֹונןלהודיע  ה' את  יראים  שאינן  הגמורים הרשעים  מדת  כן  כי מעצמו נודע ְְֵוהוא 

שאעפ  הכונה עיקר אבל ומוסר. רע"חכמה ענין  והוא  גדולה אכזריות  ההוא  במעשה שיש י 

מחשבה  עלה לא  הרע יצרם  לקשיות הנה החמסים , כמו הטבעי הדעת  שקול נגד שהוא

התועבה  עושים  אלא לא, או לעשות  אם לשקול הצטרכו ולא לטובה, לבם  על הפוכה

" מאד. זה והבן תהפוכות , בלי  בלבם העומדת  רעה אחת  עצה במחשבה כט,"לסתיר (ישעיה

"טו) מעצתו . ישראל ו)"ויבוש י, לבם ,(הושע  במשפט  רע  לעשות  שהסכימו להודיע אלה גם

הידיעה 717. ה"א אות עם
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" התועבות . כל לעשות לעצמם למותוהתירו עלי עצתם כל כג )"את  יח, לתאר (ירמיה  הוצרך .

ב  במקומועצה "זה ומבואר בהחלט . מסכימים  שהיו להודיע  א)" חלון ששי, .(חדר

ÌÈÎÂÓÒ‰Â" ההחלטיותעצה בלשון  העליונות הגזרות  על כולם  המורים  השם, אל "

" מלשון  כולם נבדלים  העליונה החכמה דרכי סוד וכבר מחשבה כפי השם, אל הסמוך "

ופרשנו ביניהן, המבדיל ההבדל השביעי)בארנו "(בחדר בלשון  הנכתבים  בדרך עצה כל "

בעז  נפרש ועוד שבארנו. ""הכללים בלשון הנכתבים והםמחשבה ה שיסדנו. הכללים כפי "

כתובים . עשרים  והן ומישרים משפט  צדק החכמה, בדרכי  עצות  כולם 

ÔÎÂ ב השם חקי על המונח עצה כולם"כל ובארץ, בשמים מעשיו ועל ותורותיו ה ֻ

" לשון מהן אחד על יפול ולא  והצדק, החכמה בדרכי  וחמשה "מחשבה מצוֹות עשרים והן .

כמה  והודענו הקדש . בכתבי הנכתבים עצה של לשונות  כל בקצרה דברנו הנה כתובים.

והמדיניות המלחמה חכמת  על וכמה ומנהגיה. הנאמנה החכמה עצות על [נוסדו] מהן 

ביניהן והבדלנו הדברים, את ובארנו ובליעל. ברשע עצות על מהן וכמה המלוכה. ֶועניני

" לשון  ההצעותמחשבה ובין  הקדמנו ואחרי  מעשה. מהן  שנמשך ענינים על שהוא "

" לשון  בהן  שנכתב הכתובים  לבאר בא הנני האלה המעשים ,מחשבה הנפלאות בעניני  "

ישראל. צור בעזרת  אותן ולפרש

ב' חלון 

"˙Â‡‚· חשבו זו במזמֹות יתפשו עני, ידלק ב)"רשע י, בגאותו (תהלים  הרשע  פירוש . . ִ

ראב  ולדעת  הצדיק. העני ירדוף אפו ז "ובגבה ""ע הפקיד ל שהוא הרשע יתפשו טעם

עמו  עוחביריו ולדעת"" בהן . העני  לתפוש חשבו אשר המזימות באותן  יתפשו כלומר כ,

ז "רש ""י  טעם עליהםל חושבים שהרשעים  במזימות  העניים הם נתפשים ע"יתפשו. כ.".

פן חושב איננו כי כן . לעשות  נכון אם בדעתו שוקל הרשע אין כי  נאמר הפירושים ולשני

אם יעשה, מה להועץ שיצטרך עד ורחמים  חנינה מחשבת  בו אין גם בעיניו. ורע ה' ְִֵֶָיראה

בנפשו, חזקה היא כי הרשעה, ציור במחשבת  לרודפו הסכים הוא  אבל לא. או העני ירדוף

על  לרודפו אם מחשבות  יחשוב שבלבו הרשעה וציור בנפשו. ממנה הפוכה מחשבה ואין

משרש כולם צומחות רע  רק לבו מחשבות  כל כך ובין אחר. דרך על להכאיבו או זה דרך

" ואמר בשירו. כן  באר עצמו ודוד הרשעה. נפשו ציור תאות  על רשע הלל ג )"כי כלומר (י, ,

ואין בעיניו, נכון  דרכו כי  אות  וזה חשב. אשר ומזמתו נפשו  תאות  בהשיגו יהלל הרשע 

סותרות מחשבות בין נבוך היה אם  כי  הרשעה. מן  הפוך אחר מציור צומחת  מחשבה בקרבו

עצת פי  על העושים  כדרך רע , יקרנו פן דואג והיה במעשהו. מתהלל היה לא  זו את  זו

רבים דרכים יש כי יודעים שהם ובעבור להם, מכשלה עצתם  תהיה פן דואגים  שהם נפשם

שהודענו כמו הדעת  מופתי בגבורת העצה ואין ההוא  ו)בדבר חלון א הרשע(חדר זה כן ואין .

אלהים פחד מחשבת בו שאין  אות  וזה בו. ויהלל במעשהו בוטח שהוא  ופשע, רשע  ֶהחושב

" אמר זה ועל רואה, ה' אין מחשבתו לפי כי  אלהיםויראתו. אין ידרוש, בל אפו כגובה רשע
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מזמֹותיו  ד)"כל ולא (י, ידרוש לא  דעתו על והשענו לבו גבה מרוב הפירוש. כך דעתי  לפי . ִ

או  מזמ ֹותיו, בכל אלהים אין  כי  עצה מבקש ואינו לא . או כן  לעשות  נכון  אם בלבו ִיחקור

" אומר הלב ואמונת אלהים פחד בו שאין ולפי אלהים . אין אומרים  מזמֹותיו אדוןכל מי  ִ

הוא "לי ? כי מבואר הנה אליה. מנגדת  מחשבה אין  כי הרעה, מחשבתו מגמת  כפי  ועושה ,

מבלי שבלב הרשעה מציור הצומחות מחשבותיו מעלות  כפי  רשעה העושה מן  מדבר

" ומלת והבן. הלב, ועצת  וחקירה בעז מזמה דרישה יתבאר בספר "" חיים"ה מים ."באר

ג' חלון

מלחמות‡˘¯" יגורו יום  כל בלב, רעות  ג )"יחשבו קמ, מן(תהלים  שמרני פירוש . .

בעלי הם כי חשבו, אשר מזמה לעשות  ומסכימים  בלב, רעות  החושבים הרשעים  האנשים

ולא  רע רק מחשבותם  כל ולכן  טוב. ציור שום  ממשלת בהם ואין החזקים הרעים  הציורים 

" אמר ממחשבתם  הנמשך המעשה וכנגד יעשו. מה לעצה מלחמות .יצטרכו יגורו היום כל

סלה  שפתימו תחת  עכשוב חמת נחש כמו לשונם ג -ד)"שננו רשעים(קמ, כתי  שתי ויש .

ג  והוא  ומוסר, חכמה [הקונה] האחד ולהרשיע ,"גמורים . להשחית הרעים  הציורים בעל כ

הרשע . ג 718והוא  שהן  מעשים  העושה והוא  חמס איש הוא עצמו,"והשני דעת  שקול נגד כ

" כמו דעתו, ציורי  בחזקה חמס וכופף באיש תקנא לא)"אל ג , השני(משלי בבית שבארנוהו

יז) חלון עשירי, "(חדר וכמו תהפוכות, לחשוב עיניו ל)"עוצה טז , וזה (משלי  למעלה. המבואר

" החל וכנגדן הרעים . ציוריו טבע כפי רק ירשיע לא  הרשע  כי יותר, מאדםרע  יי' חלצני

תנצרני חמסים מאיש  ב)"רע , קמ, "(תהלים  הרשע תאר רע. ציוריו אדם כפי שעושה בעבור "

" כדרך עיניו, לנגד אלהים  פחד ואין  מרעהרעים וסור יי' את ז)"ירא  ג, שבארנוהו (משלי ְָ

השני  ה )בבית חלון עשירי "(חדר תאר והשני חמסים. לשון"איש עליהן  הזכיר והנה .

וכדרך מחשבה " עצה, ובלי  פחד בלי  הרע  יצרם  הסכמת  כפי  מעשיהם עושים שהם  בעבור "

ידרוש" בלי אפו כגובה והבן .רשע למעלה, המבואר "

"È�¯Ó˘פעמי לדחות  חשבו אשר תנצרני , חמסים  מאיש רשע , מידי  קמ,"יי' (תהלים 

והודיעה ) למעלה. הנכתב רע איש  הוא  שהזכיר והרשע  המזמור. באותו נכתב זה פסוק .

" כמו ובתורתו, בה' מאמין ולבו יצרו אחר ההולך וטהוריםשאיננו רע, מחשבות יי ' תועבת

נועם כו)"אמרי  טו, למעלה(משלי יב)המבואר חלון ט רע(חדר שהוא הרשע, על מדבר אבל .

" כמו כן  לעשות  יכין  לבו עצת וכפי הרעות, מחשבותיו אחר בעצתוהולך הלך לא  אשר

א)"רשעים א, ואנשי(תהלים הרשע מהסכמת וינצרהו שישמרהו ובקש  במקומו. המבואר

" לפסוק ודומה הלב. ועצת אלהים  פחד בלי פעמיו, לדחות  החושבים  חשבו החמס  אשר

בלב  ג )"רעות קמ, כדרך (תהלים  הצדיק, הוא  הרשע  מן  ההיפך והנה זה. בחלון המבואר

לעיל718. כתב י "ג)רבינו חלון ששי  פעמים,(חדר  וג ' ב' יחטא ואפילו רע, מחשבת לאדם באה לפעמים  שאם 
בלבו שקבועות במי מדובר  כאן  אבל  יחטא". לא אשר  בארץ צדיק  אין "אדם  כי  "רשע" אותו  מגדיר  זה אין 

נגדן . נלחם  ואינו  רעות מחשבות
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יברך " צדיקים ונוה רשע, בבית יי' לג )"מארת ג, השני (משלי בבית חלון שבארנו עשירי, (חדר ְֵַ

והשכל יח) הדעת  ציורי  בחזקה כובש החמס  איש  כי  הישר, הוא חמס  מאיש וההיפך .

טוב  שכל ולהשכיל ה' ביראת  להתבונן  המתאמץ הוא  והישר בלבו. בטבע  המתגלים

" כדרך השם , שמחה באמתת  לב יא)"ולישרי  צז, "(תהלים  ונאמר סודו . ישרים (משלי "ואת 

לב) האלוהיג , העזר והוא  והשכל. דעה וילמדם להם ] [לפרש הישרים אל פניו יאר השם  כי  .

הראשון  בבית  עליו ג )שדברנו חלון ה  "(חדר דבריו חתם ולכן  ישבו . לשמך, יודו צדיקים  אך

פניך  את יד)"ישרים קמ, "(תהלים "צדיקים. נגד רשע" ו "מידי "ישרים", נגד חמסים" ."איש 

" "ישריםואצל  מלת הזכיר יבין ."פניך " והמשכיל ,

ד' חלון

"ÈÎ יוכלו בל מזמה חשבו  רעה, עליך יב)"נטו כא, על (תהלים  מדבר המשורר פירוש . .

" שאמר כמו ומשנאיו, ה' אויבי  הגדולים, הרשעים  תמצא כת ימינך אויביך, לכל ידך תמצא 

אדם מבני  וזרעם  ּתא ּבד מארץ ּפרימ ֹו וגו' אש כתנור תשיתמו ט-יא)"שונאיך. כא, .(תהלים  ְְִֵַָ

" הטעם ואמר השמים, מתחת  שמם ימחה כי  רעה הודיע עליך נטו יב)"כי  "(כא, כדרך ממך ,

רעה  יי' על חושב יא)"יצא א, כמו (נחום  למעלה, בארנוהו וכבר רעה. לעשות שבא כביכול ,

חלילה  וחלילה בלבותם . והרשעים  החכמים-בעיניהם מּכת להם  והדומים  וסנחריב ִַעמלק

ב  השם  נגד להתקומם  אשה ילוד שיוכל נטית"לחשוב כי  פירש  לכן נגדו? יתייצב ומי ה,

" אומר זה ועל מחשבתם . כפי אבל חלילה, בפועל איננה שהזכיר בל הרעה מזמה חשבו

יב)"יוכלו  כא, הרע(תהלים לבם מחשבת  בציור והסכימו רעה, מזמה חשבו הם כלומר ,

ו  לעשות ? האדם יוכל מה כי יוכלו, לא  באמת  אשר רעה, ה' על כאין"לנטות  הגוים כל

יז)"נגדו  מ, הרעה,(ישעיה  מזימתם בעבור האלו הרשעים על העצום העונש  יחול ואולם  .

לנגד  אלהים  פחד שאין  ולפי רעה. לעשות במחשבתם גמורה הסכמה הסכימו הם  כי

" בלשון הסכמתם  תאר כן על טוב, ציור מחשבת  לבם על עלה ולא והנה "מחשבה עיניהם .

ז  על"קדמונינו נו "ב)"(גיטין שאמרו הרשע  טיטוס  על גם זה עצמו דרשו את הרג  ,"וכסבור

לשון בכולם מזכיר והנה והבן. כלום , עשה לא  ובאמת  רעה. נטה  הרעה מגמתו לפי  והנה

הרשעיםמחשבה " בלב טבעיות  מחשבות  האלו המחשבות  היות בעבור הקל, בבנין "

בטבע . כאלה מחשבות  תוצאות  [רשעותם], בתוך בם  מושלים הרעים שהציורים הגמורים 

טובות מחשבות  תוצאות והן  וחכמה ה' יראת ציורי בקרבם שיש הצדיקים מהם  ונהפוך

זה. על שיסדנו הכלל וכדרך וישרות .

"˙ÂÂ‰ רמיה עושה מלוטש כתער לשונך, ד)"תחשוב נב, דואג,(תהלים  אתה, פירוש. .

תצמחנה  ומהם הרשעה, ציורי מושלים  בלבך כי  הוות, מחשבות  הם  מחשבותיך כל

אחר  הולך שאתה לולי  כי לעשות . מסכים  אתה האלו המחשבות  פי  ועל מחשבותיך,

במעל  ולא במרד לא  כי  ידעת  כי הרגתם . ולא ה' כהני על מלשין  היית לא לבבך מחשבות 

מרמה  רׁשע מתוך אלא עליהם , להלשין  הסכמת השכל בעצת  לא  ולכן אחימלך. לו ֶַנתן
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" אמר זה ועל לשוןושקר. בלע , דברי כל אהבת סלה. צדק מ ּדּבר שקר מטוב, רע  ִֵַאהבת

ה-ו)"מרמה  נב, ציור (תהלים אוהב ואתה ולהרשיע , להשחית הרע הציור מושל בלבך כלומר .

בלע אוהב ואתה הצדק. ציור לא  בלבך, המושל השקר ציור אהבּת גם  טוב. ציור לא ָזה,

תוכל  ולא השכל. בעצת  לא שעשית, מה עשית והשקר הרע  מחשבת פי  ועל ומרמה,

גדול  רשע  ואין  תעשה. מה למצוא הדבר על כשחקרת לבבך במשפט טעית כי  להתנצל

" וכדרך ידרושמזה. בל אפו כגובה ד)"רשע י, "(תהלים  אמר ולכן  למעלה. אל בארנוהו ֵגם

לנצח  ז)"יתצך נב, ראב (תהלים  ויאמר ז ". ד)ל"ע בעבור "(פסוק  'תחשוב' הלשון על אמר הוות .

מחשבותיך  כפי ההוים דברים 'הוות' וטעם  המחשבה. ּתראה ידו ועל מליץ, כמו הלשון ,"כי  ֵֶָ

""עכ  כי  לומר נדחק למה ידעתי  ולא עליו תחשוב ל. קשה שהיה בעבור ואם הלשון . על "

" "עֹוׂשה מלת  ומלת  הזכר, סימן  שהוא  "לשון" על ולכן נקבה, "לשונך " אמר ,"תחשוב " ֶ

רמיה "ו  "עושה אין לדעתי הנה לדואג . תאר רמיה " ל עושה תואר תאר "לשון"" הוא אבל ,

ו  "תער "התער, מלת וראיה, זכר. וכמו 719."מלוטש" רעות, חושב דואג , אתה, הפירוש. וכך

זה  וכנגד וביתו. אחימלך על להלשין  מעשה לעשות הסכמת מחשבותיך פי  ועל שבארנו.

שיחתוך  ובמקום  רמיה. התער יעשה האדם . בו יגלח  אשר מלוטש לתער דומה לשונך אמר

[מבוקש] משל והוא  עמו. הבשר גם  יחתוך לבד, לב 720השער על טוב ׁשּדבר דואג. ִֶֶלענין

ואל  אחימלך. בית השחית  אלה ובדבריו לבו, דאבון  להסיר עליו כמרחם  שאול, המלך

" מלת  על "רמיה תתמה דוגמתו כי לתער, תאר שיהיה רמיה " כקשת נז)"נהפכו עח, .(תהלים 

" מלת  לרשרמיה כי ראיתי  עתה מתוקן. זה ופירוש  חיים . רוח  בו שאין דבר על גם  נופלת י""

""ז  הׂשער ל  עם הבשר חותך רמיה, ע"עושה שדברנו.", ממה דבריו ותבין  פירש  ויפה כ. ֵָ

ה ' חלון 

"ÂÏÚÈ לשלול וגו'. פרזות  ארץ על אעלה ואמרת רעה. מחשבת וחשבת לבך על דברים 

בז  ולבוז י-יב)"שלל לח, בע(יחזקאל כי  גוג . יעשה הלב בעצת לא  פירוש . יהיו . כבר ההיא  ת 

" ישראל, אדמת על מקובצות  רבות  יקּבצנּומשפחות  ישראל מזרה ט)"כי לא, כי(ירמיה  . ְְְֶֶַָ

" נפלאות עמהם  ה' מצריםיעשה מארץ צאתך טו)"כימי ז , זאת ,(מיכה כל כשיראו והעמים .

מצרים ביציאת  שקרה כדרך אתם , להלחם  עוד יחשבו ולא עליהם , אלהים  פחד ְִֵָיפול

הים בשירת  שכתוב כמו הארצות . כל על ישראל פחד נפל כי  פלא , בדרך סוף ים  כשעברו

יאחזמו " מואב אילי אדום , אלופי  נבהלו אז פלשת. יושבי אחז חיל ירגזון, עמים  שמעו

ופחד  אימתה עליהם תפול כנען . יושבי  כל נמוגו יד-טז)"רעד, טו, שבא (שמות עמלק זולתי  .

ב  השם  מנאצי מּכת היה כי  ישראל, עם  להלחם רמה ומיחסים"ביד נפלאותיו המכחישים ה ְִִֵַָ

" החכמים-בעיניהם, כדרך למקרה, אלהיםהכל אין בלבו נבל א)"אמר יד, ושהוא (תהלים .

"מלוטשת"719. ולא

נמרץ 720. משל כלומר 
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העמים ."ית כל לעיני  גם  חכמתו להראות  ירצה הגוים  ולכל חכם  על 721ש  רמזה והתורה

" וכתבה זה אלהיםענין  ירא  יח)"ולא  כה, כי(דברים  רע, בלב מלחמה עשה עמלק כלומר ,

השם ונשבע גדול, לפשע מעשהו לו נחשב כן ועל עיניו. לנגד ופחדו אלהים יראת  היה לא 

""ב  שכתוב כמו ובמופתים , באותות  דור לדור ומזרעו ממנו להּפרע כס ה על יד כי ויאמר ְִַָ

דור  מדור בעמלק ליי' מלחמה טז)"יה, יז, ולצריו (שמות  למנאציו לשלם  ה' דרך כן  כי .

" בספר בארנוהו הזה הנפלא והדרוש הנהוג. הטבע  מדרך למעלה ובמופתים  רוח באותות 

הראשון 722,"חן בבית י)גם  חלון ו, עליו.(חדר רמזנו

‰˘ÚÓÎÂ מגלותינו צאתנו אחר לעתיד ועמו גוג יעשה כך ממצרים, בצאתם ַעמלק

נירא  לא כי  המדינה, ובכל הפרזים בערי  לבטח, אדמתנו על ושבתנו ובמופתים  באותות

בנו  הנכבד וקדושו ישראל מצ ּור יפחדו מסביב אויבינו באשר אויב. מפחד נפחד ולא 

חכמתו  להראות ותובל משך ראש נשיא גוג  יבקש אז זאת . עשתה ה' יד כי  וידעו לעיניהם,

צפון מארצות עלינו ויעלה העמים, כל לעיני לשלול 723וגבורתו אם  כי  אותנו, משנאתו לא

שפטים עשה ואשר אויבינו, מארצות המוציאנו אל פחד לבו על יתן  ולא  בז, ולבוז ֵשלל

השמועות על ילעג  בלבו כי  ההיא . בעת  נודעות  שיהיו הנפלאות  ויתר עלינו, הקמים בכל

אלהים , מכחישי  רבים גוים  עמו ויתחברו ונפלאותיו. אותותיו על בארץ, הנשמעות

לישועת [מקום ] שאין להאמין לבם  גם ידבק גדלות , ובארח  לב בגובה נוהג אותו בראותם

" שכתוב כמו צפוןישראל, ירכתי תוגרמה בית  אגפיה, וכל גומר וגו' א ּתם ופוט כוש ִָפרס 

אתך  רבים עמים אגפיו, כל ה-ו)"ואת לח, ב (יחזקאל השם כי הן". מי  ויודע  לבבות  בוחן  ה

בו  עתה ומאמינים לב בכל הׁשבים  לב,724העמים בכל ׁשבים שאינן  מהם ומי ובנפלאותיו, ִִַָָ

העצומה. ישראל תשועת  בראותם הטבעי  הלב פחד בעבור רק מלמרוד נמנעים  ואינן 

ולכן כעלילותיהם. יׁשפט ּו למען הרע , לבבם  ולחזק לפושעים , יד לתת  ית ' משפטו ְִָומדרכי 

ותובל משך ראש נשיא  גוג לב ב)יעיר יעלו (לח, ועמו לצבא , ישראל על לעלות לבבו ויחזק

לפרעה  עשה וכן המשפט. שמה הרׁשע מקום ישראל, הרי  על כולם יפלו למען הפושעים , ֶַכל

משה  מחשבת ולפי בכורות. מכת  עליו שבא  אחר מארצו ישראל את  שלח כי במצרים ,

" אמר כי  ובנפלאותיו, בו והאמין  משה אל הלב בכל ׁשב עתה אותיוישראל גם  "וברכתם  ָ

לב) יב, "(שמות  בספר פרשתיו נפלא  ענין  והוא  חן, י "רוח  פסקא יח 332)"(פרשה  עמ' אבל ג, .

ב  להשם  כבוד נותן ואינו לבבו, ברשעת מחזיק עודנו כי  ראה לבבות חזק "הבוחן כן על ִֵה,

ישראל. אחר מרדוף טבעי  פחד מפחד שהיה הרע, הוא 725לבבו ונאבדו אחריהם  רדף ואז

ב  והשם  בים . המונו בדרכיו "וכל הוא  צדיק כי ידעו למען ולישראל למשה אז הודיע ה

ממצרים721. ישראל את הוציא כך לשם  אשר בסיני , תורה מתן  יב)ע "י  ג , (שמות

.722190-196 עמ' יב, פרשה שלמה, חכמת

טו723. לח, יחזקאל

בהקב"ה 724.

סוף 725. בים ויפול יבוא למען  פחדו , על יתגבר  למען לב, אומץ  לפרעה העניק הקב"ה
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מופת להם  הראה גם  "726ובמעשיו. ׁשצום מה והוא  רעה. חושב עודנו ויחנו שפרעה וי ׁשּובּו ְִֶָָ

החירות פי ב)(שמו"לפני יד, כית  פרעה, לב רוע  לישראל להראות  הזאת התחבולה שהיתה

" יאמר אחור ששבו כשישמע בישראל מיד אלהים  ""אין שכתוב וכמו לבני. פרעה ואמר

בארץ  הם  נבוכים  ג )"ישראל יד, כי(שם אומר וזה ברשעתו. פרעה דבורי שכן יודע ה' אני  .

בכח. בתהפוכותיו מחזיק יבין727עודנו מי  שיחשוב לו ראוי אמת, בדרך יאמין אם 

שעודנו  ולפי  החירות? פי לפני  שישובו שגזר גזרתו טעם  לדעת  העמוקות  השם  מחשבות 

לבבו  מחזק שאני נותן  הדין עליו, שבאו המצוקות מרוב בטבע , לבו הר כי רק ֵַברשעתו

זה  ועל ומחילו. ממנו ואפרע כמבוקשו אחריכם  ירדוף ואז מקדם, צרות  קרהו לא ֵכאילו

" אחריהםאמר ורדף פרעה לב את ד)"וחזקתי  כי(יד, לפרעה הגידו כי  קרה, שכן  וספר .

ואמר  בארץ. שופטים  אלהים  אין  כי האמין ומיד ובורחים , נבוכים שהם כלומר העם, ברח 

מעבדנּו" ישראל את  ׁשלחנ ּו כי  עשינו? זאת וממי"מה שלחנום ? כי לנו היה מה כלומר , ְְֱִֵֵַ

" ואז  פרעה פחדנו? לב את  יי' וגו'.ויחזק "

‰�‰Â יחזק ולכן השם , נפלאות  יכחיש גוג  גם כי גוג. ענין  על למׁשל בקצרה זה ְָָפרשנו

ולבוז  שלל לשלול גדולה חמדה ציור גוג ברוח  יצייר כי ישראל, אדמת  על שיעלה לבבו

ירושלים . על ההיא  בעת רבים  גוים עלות כשהזכיר זכריה בנבואת שכתוב כדרך 728בז,

" ואמר בקרבו הקדים אדם רוח א)"ויוצר יב, "(זכריה בספר שפרשנו כמו עולם, ואז "יסוד .

יחזק  לב באומץ ישראל על עולה אותו בראותם  כי  הפושעים , שאר אתו וילוו גוג  ֱֶַיעלה

" זו בפרשה מפורש  וכן  הם . גם  ואתלבם אותך והוצאתי בלחייך חחים ונתתי  ושובבתיך,

חילך  ד)"כל לח, ב (יחזקאל הוא כי הודיע  בהיות", והנה ישראל. על לעלות לבבו יחזק ה

ואין אתם , להלחם  שיפתוהו והחמדה הגאוה ציור לבד, הרעים  ציוריו פי  על גוג מעשה

ב  השם  שעשה הנפלאות בעבור מזה למנוע  שיחשוב בו מתעורר כנגדם  הפוך ה "ציור

במחשבת רק הלב, בעצת הסכמתו אין כן  על עיניו. לנגד אלהים פחד אין כי  עמהם,

" אמר כן  ובעבור בלבו. המושלים החזקים הרעים  דבריםהציורים יעלו ההוא  ביום  והיה

וחשבת לבבך, פרזותÁÓ˘·˙על ארץ על אעלה ואמרת וגו'רעה. י-יא)" לח, לא (יחזקאל .

" לבבך,אמר על מחשבות  יעלו ההוא ביום  פרזותÚÂ�Âˆ˙והיה ארץ על אעלה כי"לאמר ,

" אבל לעצה, שיצטרך עד יעלה לא או יעלה אם  לבבו על סותרות  מחשבות יעלו יעלו לא 

פרזותדברים בארץ יושבים הם ואיך ישראל מתשועת ששמע  הדברים  והן לבבו. על "

להם" אין ודלתים  ובריח  חומה יא)"ּבאין קבוצת(לח, להם  ויש וקנין, מקנה ושעושים  . ְֵ

החזק  הציור ויוליד והחמדה, הגאוה ציור בו יצטייר אז באלה יהרהר וכאשר וכסף. זהב

" לאמר יסכים  הזאת  המחשבה פי  ועל מאד. רעה מחשבה אבוא הזה פרזות ארץ על אעלה

בז  ולבוז שלל לשלול וגו' לבטח יושבי יא-יב)"השוקטים "(לח, וכדרך אלהיך , יי ' הקשה כי

הוכחה 726.

חוץ 727. כלפי נתגלה לא כי אם ביכולת בפוטנציה,

ב 728. יד, זכריה



ו' חלון - העשירי 825החדר

בידך  תתו למען לבבו את ואמץ רוחו ל)"את ב, החזקה (דברים המחשבה הוא הרוח  ואומץ .

אתו  אשר רבים ומעמים  ממנו להּפרע כן היה ה' מאת  כי  שבארנו. כמו בלב, ְִַָהמוסכמת 

פרעון כמו הטבע  מן למעלה ובמופתים  באותות פרעון וחכמתם -בעיניהם , רשעתם  על

" מפורש  וכן  וגפריתעמלק. אש  אלגביש , ואבני שוטף וגשם  ובדם  ּבדבר אתו ְֶֶונשפטתי 

אתו  אשר רבים  עמים ועל אגפיו ועל עליו כב)"אמטיר לח, טעם(יחזקאל בארנו וכבר .

" בספר האלו חןהמשפטים ע729"רוח  ב "כי  הגדול שמו מתקדש כן אמר "י וכן בעולם. ה

יי'" אני כי  וידעו רבים , גוים לעיני  ונודעתי והתקדשתי כג )"והתגדלתי  לח, בארנו (יחזקאל .

" לשון שהזכירה המליצה יושר להוכיח  ""מחשבה זה כדרך יוכלו , בל מזמה (תהלים"חשבו

יב) והבן .כא, .

ו ' חלון 

"Ì˙‡Â לטובה חשבה אלהים  רעה עלי  כ)(בר "חשבתם  נ , ענה אשית יוסף פירוש. .

" שאמרתם  וכמו רעה, עלי חשבתם  אתם כי אמת  גמלוך לאחיו, רעה יז)"כי דן(נ , הנני  אך ,

" נכתב ולא לטובה. חשבה אלהים  כי לזכות  לטובה אתכם הפכה אצל אלהים  שכתוב כמו "

" לברכה בלעם הקללה את לך אלהיך יי ' ו)"ויהפוך כג , ושמע(דברים  טעם של דבר בזה יש  .

רע רק שהן  ומחשבותיהם לבם בטבע ירשיעו הרשעים  ולכן  במעשיו בחירי  האדם ענינו.

ישלים ולא  עצתו, יפר השם  רע לעשות המסכים והרשע הצדיקים . מזה והפּו היום. ְָכל

ב  השם יסבב ופעמים למעלה. כמבואר משל "המעשה, דרך על טובה. תצא הרעה שמן  ה

לגדולה. עלה ושם  אחרת  מדינה אל הצדיק וברח המדינה, מן וגרשו צדיק על שהעליל

שיהיה  ויש לעשות. הרע הוא כי  יענש, ענוש  הרשע זה כל ועם  לטובה, הרעה נהפכה ֵַוהנה

ב  השם  בגזרת  מסּובב קלל."האדם אמר ה' כי חנם, זולתו ולרדוף לשנוא והרודף 730ה ְָ

צדקות . אהב ומעולם היתה 731צדיק, ה' מאת כי  אות וזה לאכזר, נהפך לבבו זה ובדבר

ה' בחיר והיה דוד. את שרדף שאול כדרך אשמה, עליו אין ולכן ועתה 732זאת חסד. ואוהב

והכל  כן, לעשות מסּובב היה ה' מאת  כי ביתו. ונאמן  ותם  צדיק איש נגד לאכזר ְָנהפך

שאול  חטאות  בתוך תמצא לא  ולכן  כן . יקרה ודור דור בכל וכן דוד, לו 733לטובת שזכר

ולא  חנם שרדפוהו יוסף אחי  חטאת  היתה זה וכדוגמת חנם. דוד את  רדיפתו ענין  הכתוב

אליהם . בהתחננו אעפ 734שמעו נמרץ לעונש ראוים  היו ספק בלי בזדון  כן עושים  היו י"אם

שמץ  בם  נמצא  לא  ומעולם  עליון, אהובי  יה, שבטי היו הם ואולם  לטובה. רעתם שנהפכה

ב  השם מאת כי  ולומר לזכות  אותם לדון  ראוי כן על כן;"דבר. לעשות מסּובבים  היו ְִָה

.72984 עמ' כג , פסקא ה פרשה שלמה, חכמת

י730. טז, שמואל -ב ע "פ מליצה

יוסף 731. של לאחיו כאן מתכוין  רבינו 

הקב"ה732. אמר  ע "ב)כך יב (ברכות

לו733. ועלתה באחת נכשל  מלכותו)שול  ע"ב (נתבטלה כב יומא – דאגג  במעשה היא? במה

כא 734. מב, בראשית
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והנה  דעתנו. מ ׁשקּול הנשגבת  העליונה החכמה ממחשבת  אם  כי  לבם, ממחשבת ִִואיננה

ע או בזדון  הם אם  אדם  בני  מחשבת סבת ויודע לבות בוחן  לבדו העליונה."השם החכמה י

ללבב. יראה וה' לעינים  יראה הצדיק 735והאדם  לדון  עלינו ומוטל ספק. אצלנו הכל לכן

" לאחיו יוסף מענה היה וזאת  חשבתםלזכות . ואתם אני ? אלהים התחת כי  תיראו, ָאל

רב  עם להחיות  הזה כיום  עׂשה למען לטובה חשבה אלהים  רעה, יט-כ)"עלי נ, .(בראשית  ֲֹ

אלהים אינני  כי ממני, תיראו אל רעה, עלי שחשבתם  הוא  כן  כדבריכם  אם  גם כלומר

זה. בשביל אתכם  ולענוש כן, עשיתם  ושבזדון הזאת הרעה בשלכם כי לדעת לבות הבוחן 

שהפך  לא כן , עשה אלהים רעה, עלי חשבתם  שאתם והוא  לזכות, אתכם דן אני אבל

תחלת כלומר לטובה. חשבה אלהים  אלא  רשעים, עצת  שמהפך כדרך לטובה רעתכם

ברכה. כן ידי על להאציל ית' מאתו גזירה היתה בלבבכם  שצמחה המחשבה

‰�‰" לשון  נזכר כי ותבין אמת. אמרי קושט  הפסוק בפירוש  בעניןמחשבה הודעתיך "

ואעפ  להמיתו "זה התנכלו בראשונה יוסף, עם יעשו מה בדעתם שוקלים  האחים  שהיו י 

ואח  ואח "בידים , הבורה, להשליכו ראובן יעץ סוף "כ לישמעאלים. שימכרוהו יהודה יעץ כ

הסכמה  ועל אביו, אל להשיבו לטובה בהם  אחת גם  אין רע , רק מחשבותיהם כל היו סוף

" לשון  יפול לא  השנאה "עצה כזאת מציור ההסכמות  כל שהיו לפי למעלה. כמבואר ,

ה  בעבור לא  מיוסף, עתה מפחדים היו הזה הציור ומן  עליו, להם העצה "עצה "שהיתה כי ,

ע כי  לטובתו. ""היתה יוסף הזכיר ולכן  וגדול, שר נעשה למצרים המכרֹו הרעה,מחשבתםי " ְִָ

שכן וכל שנאתם , מציור שצמחה הרעה מחשבתם  בעבור עליהם  רע בלבו אין כי  להודיעם

והבן . עצתם , בעבור רעה להם יגמול שלא 

ז' חלון

"¯È·Ú‰Ïלאבדם היהודים  על חשב אשר מחשבתו ואת  האגגי, המן רעת (אסתר "את 

ג ) מדינותח, לכל ספרים כתב כי כהסכמתו, ועשה היהודים, זרע לאבד הסכים המן  כי דע .

חפצו  ממלא  היה עצתו להפיר לנו שהיה ה' ולולי היהודים . כל את  לאבד אחשורוש המלך

" בלשון הסכמתו יתואר לא זה כל ועם במקום"עצה חלילה. גם  המגילה בספר תמצא  ולא  ,

" תאר בין"עצה אחד בלבו דן ולא הסכים, השכל במשפט  לא כי מדברינו ברור והטעם .

ה  מציורים הצומחות  מנגדות  אומה מחשבות  לאבד בקש  הזה הרשע כי  מזה. זה פוכים 

" כל כי  הרע. לבו במחשבת  רק בכפם , לא -חמס  על רעגדולה רק לבו מחשבות  736,"יצר

" אסתר דברי בכתוב כמפורש  גאותו, ציור הספריםמחשבת  את  להשיב המןÁÓ˘·˙י ּכתב ִֵָ

המלך  מדינות בכל אשר היהודים  את  לאבד כתב אשר האגגי  המדתא ה )"בן ח, .(אסתר

צורר  אגגי  היה כי ה', עם  על הגדולה שנאתו יצר מחשבת הקשה, חמתו יצר ַמחשבת 

אחד  בקנה עלו הללו הרעים  הציורים  ומחשבות רבים. וכן  רשעתו יצר מחשבת  היהודים.

כב 735. טז, שמואל -א

ה 736. ו , בראשית ע"פ מליצה
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" באמרו כן  מעיד והכתוב הרעה. על חמה להסכים המן  ה )"ויּמלא  היתה (ג, המן  נפש כלומר , ִֵַָ

ופחדו. אלהים יראת  ציור מחשבת לבו על עלה לא כנגדו. דבר עמד לא וכעס , חמס  מלאה

כן ובעבור גמור. רשע היה כי  הטובים, הציורים מן  וכדומה רחמים, ציור מחשבת  עלה לא 

" שנאמר כמו הלב. במשפט  להועץ צריך היה היהודיםלא  כל את  להשמיד המן (ג ,"ויבקש  ְִֵָ

בדעת .ו) ולא  בהשכל לא  רע, לעשות אותה נפשו כלומר ,ְִָ

È�„ÂÚÂ" דברים: שתי  שהזכיר הזה הפסוק לפרש  האגגיצריך המן ""רעת  מחשבתו , ואת

חשב  וראיתי"אשר הרעה. עצמה היא האבדון  מחשבת  כי  אחד ענין הכל המדומה וכפי  .

ז  אליעזר הר' על 737ל "להחכם כתוב שהשיב ומה זאת, בשאלה שהרגיש המגילה מפרש

" בתאר יתואר וכסל רשע  בארח  בהיותו הפנימי הציור כי  דע  אלך. לדרכי ואני ,"רעספרו, ֶ

שבארנו. כמו הרעות  הרבות  המחשבות  צומחות  הרע  הציור ומן  רע . האדם לב יצר כי  כמו

אגגי היה כי  לישראל, ששנא  השנאה ציור והוא הקשה, הרע הציור המן בלב היה והנה

הארץ. מעל להאבידם והוא רעה, מחשבת  צמחה הזה הפנימי  הציור ומן  היהודים . צורר

ההון , אל הּבהלה מציור משל דרך על אחר, רע מציור צומחת  האבדון  מחשבת  היתה ֶַָָואם 

אעפ  שללם, את  לקחת  להשמידם חושב ג "והיה היה הציור שבחזקת  ולהעליל "י  חושב כ

המלך  בעיני  אותם ולבזות  להשפיל מתחכם היה לא  האבידם , למען  שקר בעלילות עליהם

חושב  שהיה רק בשנאתו. שעשה כמו ולשנינה למשל אותם ולשום העמים  כל ובעיני 

ולצון לעג  בדברי דבר עשה שבשנאה ועתה האבידם. למען  שוא  בעלילות  עליהם להעליל

המגילה, בספר שכתוב כמו ודתיהם , ודרכיהם  מנהגיהם העמים738על לכל כתב וכן 

" כדרך אדם , בני  ותועבת  המלך שנואי  שהם  בכל והודיעם  ולשנינה למשל לׁשּמה ַָוהיית

לז)"העמים כח, שיכתוב (דברים  לבד המלך אל תתחנן  שאם בחכמתה המלכה אסתר וראתה .

בעיני ולכלימה לחרפה מהיות ישראל ימלטו לא בהם , יד שלוח לבלתי הגזרה לבטל ספרים

וביושר  בצדקתם לא  עליהם, מרחם הלבב רך המלך יאמרו כי  הארצות , ועמי  השרים  כל

העמים שנאת  ציור תשאר זה ועם היהודים . מזרע  שהיא  אסתר המלכה באהבת או לבבם;

מן לבקש  בתחנוניה אסתר השכילה ולכן לישראל. ורעות רבות  צרות מזה וימשך עליהם

ישראל  לטובת ספרים  לכתוב רשיון יתן  גם  הגזרה, לבטל ספרים שיכתוב שמלבד המלך

אגגי שהוא  בעבור בשנאה מעשיו ושכל המן. בם ענה שקר כי  הארץ עמי  לכל ולהודיע 

בעיני וגדולים נכבדים קדוש , עם  ישראל ושבאמת הרשע, עמלק מזרע היהודים צורר

שנאתם ציור העמים  כל ומלב מלבו יעביר כאלה ספרים  ידי  ועל והעמים. השרים  המלך,

אמר  זה ועל בעיניהם. ישראל כבוד ויגדל המן. לדברי  האמינו כי חזקה, שהיתה עליהם

היהודים" על חשב אשר מחשבתו ואת  האגגי , המן רעת את  להעביר לו כלומר 739,"ותתחנן

אסתר 737. מגילת על לקח" "יוסף בספרו אשכנזי, אליעזר ר '

עם "738. מכל שונות ח)"ודתיהם ג , מגילה(אסתר  ע "ב)עיין מנסבי(יג  ולא מינן  נסבי  ולא מינן  אכלי  "דלא
נוגע  המלך אדוני  ואם  ושותהו, זורקו  מהן אחד של  בכוסו  נופל  זבוב ואפילו למלכות. ומבזו  ושתו דאכלו וכו ' לן 

זה  לפסוק  שני  בתרגום נוספים פרטים כך על  ועיין עכ"ל . שותהו " ואינו בקרקע  חובטו מהן, אחד של בכוסו
שונים739. ענינים  שני כלומר 
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שהם ישראל על וגדולה כבוד דברי  יכתוב הספר דברי  ובראשית ספרים , שיכתוב ְִָּבקׁשה

המן שנתן  השנאה ציורי  כלומר האגגי, המן  רעת  העמים מלב יעביר ובזה וגדול. נכבד ַעם 

בסוף, לו שהיה המ ּפלה דבר ואחרית בטבעו, ישראל שונא  אגגי  שהיה לפי  ואת740בלבם . ַַָָ

שצמחה  המחשבה היא  זאת  כי להשמידם, שגזר הגזרה והוא עליהם , חשב אשר מחשבתו

תסור  הסבה בסור כי טוב, ובשכל בחן  כתובים  הספרים יהיו זה ובדרך רעתם . מציור

ובהיותם העמים , ובזויי  עם  חרפת  שהם  בעבור הגזרה טעם  תלה המן כי ַהמסובב.

הזהב, שרביט את לאסתר הושיט שהמלך הכתוב וספר מעצמה. הגזרה נתבטלה [מכובדים ]

והבן . בסמוך, ויתבאר דבריה, ובארה המלך לפני ועמדה קמה ואז

ח' חלון

"¯Ó‡˙Âאני וטובה המלך לפני הדבר וכשר לפניו, חן  מצאתי ואם טוב, המלך על אם

את לאבד כתב אשר האגגי  המדתא  בן המן מחשבת הספרים  את  להשיב י ּכתב ִֵָבעיניו.

המלך  מדינות  בכל אשר ה )"היהודים ח, ואמרה (אסתר בקשתה תוכן  אסתר הודיעה פירוש . .

טוב " המלך על "אם גם כן . לעשות  יחפוץ שבחכמתו בעיניו " חן  אשה מצאתי שאני  "

" מבקשת  שאני והדבר טוב, ושכל חן  ואניכשר משכלת  ונכון , ישר שימצאנו המלך בעיני "

בעיניו " חדשים ,טובה ספרים לכתוב איעצך ורשעה. שנאה מפני  לא  שואלת  אני שבחכמה "

המן שכתב הספרים והם מקבליהם , מידי  הראשונים הספרים אותם  להשיב בהם  ְִֵָויּכתב

ושקר  האלה כדברים  כתב ובשנאתו האגגי, המדתא  בן שהוא לפי  היהודים . את לאבד וגזר

אעפ  העמים, בידי  הראשונים ותעזוב אחרים ספרים  תכתוב אם כי  בם. שהאחרונים"ענה י

שבארנו. מטעם העמים, בעיני ולשנינה לחרפה מהיות  עמי  ימלט  לא הראשונים ִַיבטלו,

שהם לפי  המלך שלוחי  לידי הראשונים  הספרים  שישיבו האחרונים  בספרים  תגזור אם  אבל

כתב  המן  כי תבל יושבי כל יאמינו אז להניחם , המלך כבוד ואין שקר ודברי ספרי -פלסתר

" אסתר ואמרה ובשקר. ובשנאה מדעתו אתכן ימצא אשר ברעה וראיתי  אוכל איככה כי

מולדתי באבדן וראיתי  אוכל ואיככה ו)"עמי , הספרים(ח, תניח  אם  הדברים . שתי בארה . ִַ

אעפ  היהודים , על טוב תכתוב ולא  לא "הראשונים  הכולל, והאבדון השמד גזרת  ׁשּתּבטל ִֵֶָי 

" וראיתי  אוכל ואיככה רבות . רעות מצרות עמי  עמיימלטו את  ימצא אשר ואין"ברעה . ִַ

" הגזרה, לבטל תכתוב לא  אם  כי  לומר מולדתיצריך באבדן וראיתי אוכל וכאשר "איככה .

" השיב: אסתר כונת המלך אשר הבין  על העץ על תלו ואותו לאסתר, נתתי  המן  בית הנה

המלך  בשם בעיניכם כטוב היהודים על כתבו ואתם ביהודים . ידו ז)"שלח אני(ח, כלומר .

עשו, וכן  המן  את  לתלות צויתי גם  לאסתר. נתתי  המן בית כי  לעשות שיכלתי מה עשיתי

להעביר  דואגים  שאתם  מה ואולם ביהודים. ידו ששלח  עשה טוב לא כי לפרסם  והכל

לרפאות בידכם יש אם  לעשות ? אוכל מה וכל, מכל הגזרה ולבטל העמים מלב השנאה

להם740. לעשות שחשב מה לו  אירע נתבשלו ", בה בשלו , אשר  "בקדרה "כיכלומר יא יח, שמות על  (רש"י
פסוקים) עשרה אחד במכילתא, ומקורו  עליהם". זדו  אשר בדבר 
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לטוב  שתרצו מה בשמי  לכתוב לכם  נתונה והרשות  בעיניכם , כטוב עׂשּו הזאת, ֲהמחלה

הספרים מן  דואג  היה אחשורוש  כי העמים. בעיני  שמם לגדל גם  הגזרה, לבטל היהודים על

ואסתר  מרדכי  חכמות על סמך ולכן עות . אשר את  יתקן  במה עצתו ואבדה ִֵהראשונים,

עשו. וכן בעיניהם. כטוב הם שיכתבו מהם ובקש 

È˙‡ˆÓÂ ז "לראב זה "ע  בפסוק "741ל שונאישכתב להרוג מרדכי כתב למה לשאול יש 

כל  'ע ׂשה לו אמר אחשורוש והנה היה. גדול חכם  כי דע  שימלטו. ולהם לו ורב ֲֵהיהודים,

ונחתמו  בשמי נכתבו המן  שכתב הראשונים הספרים  כי עמך. למלט  כדי שתוכל ַמה

יכול  היה שלא דניאל בדברי  והעד ופרס. מדי  דתי  כן  כי  להשיבם '. אוכל לא  בטבעתי ,

למלך  משנה שהיה להמן  צוה שהמלך 'דע ּו, כן לכתוב מרדכי הוצרך והנה להצילו. ְדריוש 

אויביהם את היהודים  שיהרגו בה לחתום טבעתו המלך לו ונתן המלך. בשם  כתב שיכתוב

הנזכר. ביום היהודים [את] שיהרגו הדבר, הפך המן והנה אדר. לחדש עשר 742בשלשה

רצון היפך ביהודים, ידו שלח אשר על העץ על תלהו הרעה מחשבתו המלך ידע  וכאשר

וצוה  המן  שנתלה הנאמן, העד והנה אפרש. כאשר המלך' לפני  'ובבואה פירוש  וזה המלך'.

ע הוא', 'ונהפוך וזהו הראשון , כרצונו בטבעתו ונחתמו אחרים  ספרים להכתב 743כ."המלך

ספק. בזה ואין וגדלות  כבוד דברי  ואסתר מרדכי כתבו גם כדברינו. השוים  הם , טעם ודברי

" וראיה, העם . מלב האגגי  המן  רעת להעביר זה מתיהדיםוכל הארץ מעמי (אסתר "ורבים 

יז) "ח, כתוב ועוד היהודים. את  מנשאים וגו' המדינות  שרי ג )"וכל הספרים(ט, ובהיות  .

שהוא  מרדכי אל והשיבום  הרצים  לקחום כי  ספק אין  ושקר פלסתר ספרי  הראשונים

רש אמר למה ידעתי  ולא המכשול. והורם  למלך ז "משנה ""י  בפסוק נתתיל המן  בית  הנה

העץ  על תלו ואותו ז)"לאסתר "(ח, לשונו:] [זו וכל . בכם , חפץ שאני  רואים הכל ומעתה

אלא  הספרים , להשיב אתם צריכין  אין ולפיכך הוא . שמאתי  הכל יאמינו שתאמרו מה

בעיניכם כטוב אחרים  ספרים ע"כתבו ואמר", "כ. להשיב עוד ח)"אין להשיבו "(ח, נאה אין 

בזיוף  המלך כתב ע"ולעשות אל ", הקצה מן  שיתחרט למלך מגונה יותר הסברא  ולפי כ.

ראב  ודברי ז "הקצה. נגד "ע  פלסתר וכתב פרש משנהו אם למלך גנאי  זה ואין  עיקר, ל

כמו  ישראל מעל מכשול להסיר הראשונים, הספרים שחיבר אותו תלה לו וכשנודע  רצונו,

הכל. ונכון שבארנו,

ט' חלון

"ÈÎ הוא פור והפיל לאבדם, היהודים על חשב היהודים  כל צורר האגגי המדתא  בן  המן

ולאבדם להמם  כד)"הגורל ט, "(אסתר מלת אלא חשב . עשה הלב בעצת  לא  כי בארנוהו " ָֻ

ח 741. ח, אסתר 

"את".742. היחס מלת ובלי אויביהם ", יהרגו  "יהודים משפט: כותבים  אם  ההיפוך . מעשה להבין  מאד קל
הנושא היא "יהודים " מלת באחרים)האם יבצעו  הנשוא(הם בהם)או  את (יבוצע להטעים  אפשר כלומר  .

ועם . עם  בלשון המן  הדבר היפך כך  אויביהם". אותם  יהרגו  "יהודים , המשפט
עזרא 743. אבן ר "א לשון כאן  עד
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" כתוב זה לפני ופסוק הרע . יצרו אליהםברשעת מרדכי  כתב אשר אל "ואת שכתב ,

" ולומר להוסיף טעם מה כי  קשה וענינו ולאבדםהיהודים . להמם  הגורל הוא פור ."והפיל ֻ

המגילה. על בפירושו אשכנזי  אליעזר ר' החכם הרגיש  זו בשאלה השאלה 744וגם  ובתשובת 

והוא  רע. לחושב רע  יועץ בין  יש  הבדל כי  דע  ספרו. על כתובה והיא רחוקה, בדרך הלך

מחשבת בתוקף ומסכים רע  והחושב מעשהו. לעשות  ימהר לא  השכל בעצת  המסכים  כי

במופת איננה שהעצה והוא כבר. המבואר על נשען הענין  מעשהו. לעשות  ימהר הלב יצר

צפּונה, נטיה בהכרח  אלא  שנגלו 745הדעת  רבים  דרכים מּבין  ידוע  דבר על כשמסכים ולכן ְִֵָ

האדם כי  לפוקה, עצתו לו ותהיה כדת  שלא  בחר פן  בלבו דאגה תשאר תמיד הנה בלבבו,

אעפ  כן ועל עצה. בדבר קרוב שהמכשול מתון"יודע הוא כן לעשות  בהחלט  שהסכים י 

מאריך  לפועל, העצה המסכים746בהוצאת  אבל הזמן. ירׁשנ ּו וכאשר האפשר כפי  ְֶַומתמהמה

אבל  לבו, בפלס הענין  לשקול צריך היה ולא בלבו הפוכים  דרכים  נפלו שלא במחשבה,

להוציאה  יאחר ולא המעשה בהסכמת  מלא לבו הנה לעשות, להסכים  הביאתהו יצרו תוקף

כתבנו וכבר יעשה. בדעת לא  כי  הפועל, ג )אל "(בחלון האגגי  המן  היה כי  רעה לא "חושב ,

רעה " שנה "יועץ אחר מדוע מאד יפלא ולכן מעשהו. לעשות ממהר שיהיה הראוי ומן  ,ֵַ

" כתוב כי הרעה? לעשות  שניםתמימה לחדש  ומחדש ליום, מיום וכו' הגורל הוא פור הפיל

אדר  חדש הוא  ז)"עשר ג , הימים(אסתר שבהאריך ירא  לא  ואיך כן ? לעשות הניאו מה .

שבכל  כתבֹו בפתשגן  ציוה לא  למה תמורות ? מלא שהוא העולם כמנהג הענין ְָתשתנה

זקן ? ועד מנער אחד ביום שביניהם היהודים כל את ישמידו הכתוב כראותם  ומדינה מדינה

את הניא  והוא הזה, הצורר הצר מיד עמ ֹו למלט  היתה, ה' מאת הגורל הטלת כי  ַוהאמת

שיהרגו  מצוה היה אם חלילה וחלילה הרעה. את עליו הביא  למען פור להפיל המן  ְֶַהרשע 

הטלת כי עתה ונודע  לישראל. רפואה בינתים  [נעשה] התמהמהו ידי ועל מיד. מדינה בכל

צרה. בעת ישראל מושיע ה' כי הוא  המפורסם והנה ישראל. תשועת יסוד היתה הגורל

דברי סובבים  זה ועל חלילה. הטבע ובדרך במקרה לא הפלא, צד על ההיא  ההצלה ושהיה

האלה  הפורים ימי עליהם  ולקבל לקיים  להם ראוי  כי הודיעם  היהודים. אל במכתבו מרדכי 

והזכיר  ההיא. בעת  לישראל עשה אשר הגדולים  ה' חסדי להזכיר ודור דור בכל לעשותם 

" ואמר [להכריתנו]. אפשר שאי  הנס  חשב עוצם  היהודים  כל צורר האגגי  המדתא בן  המן כי 

לאבדם היהודים  ידי]"על על [שנהרג מפני אגג מזרע  הוא המדתא בן המן  כי ידוע  כלומר ,

לפי747ישראל  מרדכי  עם  בשושן  אשר היהודים לבד לא  בטבעו. היהודים  כל צורר ַהיה

שנאתו  יצר ובתוקף סופו. ועד העולם מסוף יהודי  כל שונא היה גם אבל לו, השתחוה שלא

" אלא עשה כן לא  והוא  למהר, אליו ראוי והיה לאבדם, היהודים על הוא חשב פור והפיל

לקח"744. "יוסף 

בלב 745.

שוהה 746.

הנביא747. שמואל  ע "י  לב)שנהרג טו, והשלמנו(שמו "א דיו , טיפת ע"י מכוסות בכתב-יד האלו  המלים  .
ההשערה  ע "פ
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ולאבדם להמם ימלטו הגורל למען  [גורל] שיפיל דבר יצא  מה' אכן גדולה. תימה וזה " ְָֻ

לשמחה, הצרה ונהפכה המלך לפני אסתר התחננה כך בין  כי שקרה. וכמו בינתים , ישראל

" שאמר המלך כמו לפני  כה )"ובבואה ט, הפור.(אסתר הפלת העד והוא  הפלא עיקר ובעבור .ֵ

" אמר זה הפור ועל  שם  על פורים , האלה לימים קרא כן כו)"על "(ט, כלומר כן, לפיעל "

קראוהו  מדוע הזה, הטעם  ולולי  אמיתי פירוש וזה הענין . טבע נגד היה הפור שהפלת 

בליפורים" לעשותו רוצה היה או להשמידנו פור הפיל המן  אם  לנו מה הפור? שם  על "

י אשר בשם  קראוהו לא למה השםפור? חסד עיקר כי האמת אבל ישראל. תשועת על ורה

פור. להפיל המן לב שהניא  היה אתנו

È˙È‡¯Â ראב זצ"לחכם שכתב"ע ז)ל ג, ישראל "(אסתר את להשמיד בחר כי  אומרים  יש 

בעבור  אמרו ואחרים  נולד. בו כי ידע ולא אדונינו, משה עמו אל נאסף בו כי  אדר בחודש 

העליונים שכן748חבור והנכון  ישראל. מזל שהוא דלי  למזל עשר, שנים  שהוא גדי  במזל

וימלטו  תשובה ישראל שיעשו עד הזמן  האריך והשם משפטו, מהשם  כי  בגורלו ע"יצא  כ.",

ז  שקדמונינו אמרו"מה על יג  הם749שבחר ב)"(מגילה גם משה, בו שמת בעבור אדר בחדש 

ב  השם כי הנס "ידעו לקרב רצו אך הזמן , שיארך כדי גורל שיפיל הזה הרשע לבב הניא ה

שבחר  ואמרו גורל, להפיל שהסכים  בקרבו עועים רוח עבר דרך באיזו להודיע  הטבע  ְִִאל

קרה  ולא  אדר, חדש על גורלו שנפל ראה וכאשר לישראל. רע  בו שקרה בחודש להשמידם 

ז  קדמונינו דנו מפורסם , רע בו והכל "לנו זה. בחדש בחר רבינו משה בו שמת  דבר דעל ל

תשובה  ישראל ויעשו חדש עשר שנים של האחרון  החדש  הוא אדר חדש  כי מהשם היה

והבן . וימלטו,

י ' חלון 

"‰‡Â··Â על היהודים  על חשב אשר הרעה מחשבתו ישוב הספר עם אמר המלך לפני

העץ  על בניו ואת  אותו ותלו כה )"ראשו ט, הודיע(אסתר הפור, מהפלת  שכתב אחר פירוש . .

היהודים על המן שכתב מה אזנו לגלות  המלך אל אסתר באה הגזירה, זמן  הגיע  שטרם

המדינות כל אל המלך בשם  ואסתר מרדכי  שיכתבו הספר עם  המלך ואמר ולאבדם. ְָֻלהמם 

בישראל  ענה שקר כי  האחרונים בספרים יפרסמו כי  ראשו, על הרעה המן מחשבת ישוב

והמן שונאיהם , את היהודים ׁשיא ּבדּו לכתוב צוה הוא  כי  אחשורוש, המלך את ְְְְֲִֶֶָוׁשהטעה

המן ראש על הרעה מחשבתו מרדכי ישיב זה ועם  ישראל. את ׁשיא ּבדּו וצוה הדבר ְְֲֶהחליף

יותר  הדבר לפרסם  גם  וצוה היום . באותו משונאיהם היהודים  שינקמו יצוה כי  ועמו,

הכוכבים748. מערכת

חז"ל 749. של לשונם  כי רבינו  של הקולמוס פליטת כאן ע "ב)יש יג אדר ,(מגילה בחודש  פור  שנפל  "כיון  :
ובשבעה  מת באדר שבשבעה יודע  היה ולא משה'. בו  שמת בחודש  פור  לי  'נפל אמר  גדולה. שמחה שמח
אלו ודרשנים  הקב"ה]. מאת היה [וזה לו. קבע הגורל אלא אדר , בחודש בחר  לא המן  כלומר  נולד". באדר 

חז"ל. אינם  הביא שראב"ע
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" העמיםולהראות  לכל יג )"גלוי שמיד (ח, אחשורוש  וצוה המלך. על המן  עות  אשר ִֵאת 

ראב  אליו  ורמז למעלה, שבארנו וכמו העץ. על בניו ואת המן  את זצ"יתלו ל."ע

"ÔÈ‡מגוי ונכריתנה לכו רעה, עליה חשבו בחשבון , מואב תהלת ב)"עוד מח, .(ירמיה 

להרוג  רעה מחשבה ויחשבו מגוי , להכריתה יסכימו חשבון , את  האויבים שכשילכדו פירוש .

אכזריותם , יצר ובתוקף עליה שנאתם  יצר בתוקף וזה שריד. לה השאיר לבלתי יושביה כל

הוא  אבל מגוי? יכריתוה טעם  ולאיזה למס, והיתה נלכדה כבר העיר כי הלב. בעצת ִָלא 

ולא  לא, או יחיּום  אם  אצלם  בשקול הדבר יהיה לא לכן הרע , נבוכדנצר לב יצר ְַבמחשבת 

ל  ."עצה "יצטרכו

"‰Ó‰Â רעה לי  לעשות ב)"חושבים  ו , האלה (נחמיה האנשים  נפשות את  ידעתי  פירוש . .

אעפ  ולכן  רעה. לי לעשות  רק לבם  מחשבות  יצר כל שאלך "כי ממני  מבקשים  שהם י

" שאמרו כמו טובים , דברים עמדי ושידברו ונועדה אליהם, ב)"לכה ללכת(ו, חפצתי לא  ,

לא  ולכן טוב, מחשבת  בם אין  כי  רעה, לי לעשות  מחשבתם  וכל רעים  אנשים הם כי שם 

" לשון בזה ."עצה נכתב

י"א  חלון

למרוד ‡˙‰" חושבים  ו)"והיהודים ו, אין(נחמיה  כי  אמונה, מחשבת  בכם אין פירוש. .

אבל  לעשות, מה כדת בשכל עצה ּולהועץ לא , או ברית ּתפרּו אם  אצלכם  שקול ְִֵֵָָהדבר

כמו  מעליכם . עולו ולהסיר במלך למרוד הקשה יצרכם בתוקף חזקה הסכמה הסכמתם 

" לאמר בירושלים  נביאים  ושהעמיד החומה, מבנין ביהודה [עסקכם ] הרוב "מלך ועל .

" סנבלט  לו כתב לכן מסוכנת , והיא  תצלח  לא  יחדו המרידה ונועצה באהבתי"לכה כלומר ,

העצה  לנו יצא  עד הדרכים כל ולשקול בשכל עצה לקחת  עמדי  שתתחבר מזהירך אני  אותך

זה בפסוק דבר רמזנו וכבר ח)הישרה, חלון ה .(חדר

"ÌÈ·˘ÂÁ‰בחלומותם שמי  את  כז)"להשכיח  כג, פ (ירמיה  השקר . נביאי מוכיח ירוש .

להשכיח  להשחית עד גברה רעתם  יצר כי  והוא אחד. רע  מיצר שקר מנבאים  שכולם  ואמר

מחשבה  בקרבם  הצמיח הזה הרע והציור ה'. ומשנאי האפיקורסים  כדרך שמי עמי  את 

כולם של שיסוד בזה והודיע  ה'. מעל וידיחום בדבריהם , העם  ויאמינו בשקר שינבאו רעה

ויסוד  מאומה, להרויח בשקר מנבא  זה שתאמרו עד הציורים , שנוי בהם  ואין  אחד,

מחשבתו  ויסוד העם  לעיני  ולהתפאר להתגדל כדי וזה התאוה, יצר זה של מחשבתו

על  ישראל. מן  ה' שם  להשכיח  מיסוד-נופל צומחת  כולם מחשבת אבל המדומה. הכבוד

" בעונשם אמר על כן הנני רעהו. מאת איש  דברי דברי , מגנבי ה' נאם  הנביאים על ַֻהנני

שקר  חלומות נביאי  על הנני נאום . וינאמו לשונם הלוקחים  יי ' נאום ל-לב)"הנביאים  .(כג,

ושכל  דעה בלי  אחדים, ומחשבות  ציור בעלי  הם  כי  ברעתם, ויכשלו ילכדו כולם  כלומר

והבן . ועצה,
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"Â˘Â·Èמבקש רעתיויכלמו חושבי  וכו' רעתי ד)"י  לה, לא (תהלים  עמדי  מנהגם פירוש . .ְִָָ

ואחר  עמדי , להרע מחשבותם  כל אבל ידעו. לא  להטיב כי בעצה, ולא בהשכל ולא  בדעת 

רעתם . מיצר הצומחים  הולכים  הם מחשבותיהם

י "ב  חלון 

"ÈÎ עוד יזכר לא ושמו חיים, מארץ ונכרתנו בלחמו עץ נשחיתה מחשבות, חשבו "עלי 

יט) יא, רעות ,(ירמיה מחשבות  עליו חושבים  שהם ענתות אנשי  על צועק ירמיה פירוש. .

מה  ושואל, העולם. מן להכריתו לבבם ברשעת  אלא בעצה, ולא  בהשכל ולא  בדעת  לא 

" והוא  מחשבתם? בלחמו היא  עץ ""נשחיתה המתרגם ותרגם  דמותא . סמא  ְִֵנרמי

""במיכליה  ומלת "נשחיתה . לומר לו שהיה זה, לפי  קשה "נ ׂשימה " או שיהיה "נשליכה " גם . ִָָ

" ורד עץ מלת במקרא. חבר לו מצינו לא ממית  סם  על ז "" ז "ק המתרגם  כדעת  פירש ל "ל

ׁש ""והוסיף "נשחיתה מלת במקום השחתה "נ ׂשימה " היתה הזאת  התשומה כי ע, כ."" ִִֶַ

" עוד ואמר רחוקים. שה ודבריו עץ כלומר מות , עץ פירושו 'ויורהו עץ וכן המות, סם  וא 

עץ' כה )יי' טו , נס (שמות  בתוך נס  והיה מר. עץ שהוא עאמרו לא "" כי רחוק, זה וגם כ.

ז  בלשון"אמרו המות  סם  אבל נכון. וזה למתוק, המר והפך פרי  עץ אלא מות , עץ שהיה ל

" ""מותעברי כמו בסיר , מות  מ)"(מל "ויאמרו ד, אנשיב הוא. כך לדעתי הכתוב ופירוש  .

ותוכחה  מוסר באזניהם ודבר ה', בשם דברו בעבור ירמיה את  להרוג מבקשים  היו ענתות 

" בפירוש נאמר וכן  והשכל. נפשך דעה את  המבקשים ענתות  אנשי על יי ' אמר כה לכן 

בידינו  תמות  ולא יי' בשם תנבא לא כא)"לאמר להרגו,(יא, בקשו נבואתו שבעבור למדנו .

החיים באור נפשם להחיות  מבקש  הוא כי טובה, תחת  רעה ושילום  מאד, פלילי  עון  וזה

למה  זה? בעבור נפשו להמית  מבקשים והם  ובדעת. בחכמה לתוכחותיו שישמעו ידי על

מדוע ושאלוהו האילן, והשחית  בליעל בן  ובא  טובים , פירות עושה לאילן  דומה? הדבר

מבקשים שהם  האומרים ענתות  אנשי  כן כמו פירות. שמצמיח  בעבור וענה כן ? עשית 

המשל  וזהו נפשם. להחיות  חכמתו דהרי להם , מטיב שהוא  בעבור הנביא נפש  להשחית 

" באמרו הנביא  בלחמו שהביא  עץ עץ "נשחיתה להשחית  חושבים ענתות  אנשי  כלומר ,

בי ואות  לחם, שנותן ""בעבור ביבלחמו ת  כמו "" במקרא. רבים לו וכדומה הסיבה ת 

אותה " כ)"באהבתו כט, נמשלת(בראשית  החכמה כי מאד. נכבד והמשל אהבתו. בסיבת  ,

הראשון בבית שבארנו כמו ו)ללחם , חלון חמישי "750(חדר ומלת  כמו . מאכל, כל כולל לחם,

רב " לחם  עבד מלכא  א)"בלשאצר ה , תועבה (דניאל אין  והנה האילן . פירות  על גם  ונופל ,

" אחר במקום שאמר וכמו מזאת, גדולה טובה יותר תחת רעה כ)"הישולם יח, ולכן(ירמיה  .

שהם סודם  לו גלה שהשם לולי כי  זה בפסוק והודיע  עליהם מאד הנביא  התמרמר

יחשוב  איך כי כלל. לבו על עולה כזה פשע  היה לא נבואתו, בעבור להרגו מבקשים 

" לשון  נזכר זה ומטעם לחמו? בעבור עץ בדעת"מחשבה שישחיתו ענינם היה לא  כי  ,

העשירית 750. והכוונה החמשית, הכוונה הספר , בתחילת שם  וכן
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" לשון  הסכמתם  על [שיתכן ] ז "עצה והשכל המתרגם דעת לפי גם  בסם". להמיתו שבחרו ל

" לשון זה על יתכן לא איך "עצה המות , יהיה להמיתו מבקשים  שהם  להודיענו הכונה כי .

ז  בפסוק נזכר ולא  "שיהיה, מחשבות  מה "רעותה שפרט בעבור להזכירו, צורך אין  כי  ,

והבן . שחשבו,

"ÂÎÏמחשבות ירמיה על יח)"ונחשבה יח, דורש(ירמיה  רשעים  על צועק ירמיה פירוש . .

להרגו  מסכימים אבל ובעצה. ובהשכל בדעת לא רעות מחשבות  עליו חושבים שהם  רעתו,

רגילים דעתם . בפלס הדבר לשקול עיניהם לנגד אלהים  פחד ובאין רשעתם יצר ֵבתוקף

ברשעתם; יצליחו [אופנים] למצוא  רק במחשבותיהם  טורחים ואינן  רעות במחשבות  הם

" שנאמר כמו הרע , בלשונם להכותו להם בלשוןובחרו ונכהו יח)"לכו שיעלילו (יח, כלומר ,

" הנביא  וצעק ימיתהו. והמלך המלך, אל בלשונם  זכור,עליו וגו' רעה? טובה תחת הישולם

מהם חמתך להשיב טובה, עליהם לדבר לפניך כ)"עמדי  חטאתם(יח, גדלה מה פירוש  . ְִָ

חמתך, להשיב תפלה עליהם  ואשא הצלתים  בלשוני אני כי עושים . שהם ברעה שבחרו

רד  כדברי לא נכון . הפירוש  וזה בלשון. להמיתני מבקשים ז "והם רומז "ק שהכתוב שאמר ל

שהוא  להמיתו בקשו למה הטעם  על דבר למעלה והנה להשקותו. שרצו המות  סם על

" אמרו וכנגדו נבואתו, בלחמו בעבור עץ של "נשחיתה אחר מין  על מדבר הזה ובכתוב .

בזה  שנזכר ונכון צד. מכל מתאימות  והמליצות  הרע. בלשון והוא בה, להמיתו שבחרו רעה

" ."מחשבה לשון

י"ג  חלון

"Â¯Ó‡Â נלך מחשבותינו אחרי כי  יב)"נואש , יח, לדברי(ירמיה  נשמע  לא  פירוש . .

העולה  כפי מחשבותינו אחרי  לעשות נלך אבל וחכמים . יועצים כעצת  נעשה ולא הנביאים

בנפשותם . החזקים הרעים הציורים מן  הצומחות רעות  מחשבות רוחנו, על

"ÌÈÎÏÂ‰‰מחשבותיהם אחר טוב, לא  ב)"הדרך סה, הולכים(ישעיה  שהם פירוש . ,

מציוריהם הצומחות  הרעות מחשבותיהם  כפי העבירות, כל ועושים טובים , לא בדרכים 

החכמים . ולעצת הנביאים לדברי שומעין ואינן הרעים ,

"ÈÏÚלרע מחשבותם  ו)"כל נו , המחשבות(תהלים  וכל מאד, רעים  ציוריהם פירוש . .

עושים ואינן ותבונה ׂשכל מחשבה, בהם ואין רעות . לי  לעשות לי , לרע הם מהם  ֵֶהצומחות 

הקשה. יצרם  מחשבת  כפי אלא  בעצה,

"ÏÎעלי סא)"מחשבותם ג , עמדי .(איכה  להרע  כלומר עלי , תמיד חושבים הם פירוש. .

היצר  שהוא  [חמדתם ] בעבור רעה. הטבעית והמחשבה הולכים, הם מחשבותיהם אחרי כי

" עליו שנאמר בלב מנעוריו הנטוע  רע האדם לב יצר כא)"כי  ח, צורך (בראשית אין  ולכן  ,

רע . חושבים  שהם להזכיר
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"ÏÎלי ס)"מחשבותם ג , ההולכים(איכה  הפושעים  האנשים  מן מדבר כי  כמוהו, זה גם  .

לב. עצת בלי מחשבותיהם אחר

י"ד  חלון

"ÏÂ‡˘Âפלשתים ביד דוד את  להפיל כה )"(שמו"חשב יח, שאול א [אמר] פירוש . .

שנאתו  יצר במחשבת  אלא ובהשכל, בעצה כן  עשה ולא פלשתים ביד דוד להפיל במחשבתו

ונועץ  בידו להמיתו ירא-אלהים  כי בעצה, כן  שאול שעשה תאמר ואם  דוד. את ֵָוקנאתו

דוד  היה אם כי אתה. טועה כי דע  אשמה, עליו יהיה ולא ונספה, וירד למלחמה לשלחו

" שמבלי  ולפי  שאפרש . כמו שאול ראש על החטא היה חלילה, פלשתים ביד עשה עצה מת  "

" הכתוב אמר חשב כן כיושאול השכל. בעצת ולא הסכים  המחשבה בתוקף כי להורות  "

שאול  שבקש הכתוב סּפר מזה ולמעלה התורה. כפי כן  לעשות נכון  לא כי שאול ִֵידע 

" דוד אל אך להתחתן  לאשה. לך אתן אותה מרב הגדולה בתי  הנה דוד, אל שאול ואמר

פלשתים יד בו ותהי בו ידי תהי אל אמר ושאול יי '. מלחמות  והלחם לבן-חיל לי  "היה ְֱֵֶ

יז)"(שמו יח, החניתא עליו והטיל בו, ידו לשלוח חפץ תחלה כי אמת וכן עצה. כדמות וזה .

ירד  ובמלחמה צבא  שר ולשומו אליו להתחתן  ונועץ מזה. והתחרט  ירא  ועתה פעמיים,

" אשמה, עליו תהיה ולא החרב ונספה תאכל וכזה כזה כה )"(ע"כי יא, שמואל-ב ובעבור פ .

" אמר לא  בו כן ידי  תהי  אל חשב אלא"ושאל אמר ", כן .ושאול אמר בהשכל כי להורות  "

ש בהחלט שאול הסכים לא  באמת  כי  נועץ, שאול אמר לא  מקום בו "ומכל ידו תהי ,"אל ַ

" זה בענין  כמו בידים  להרגו רבות  פעמים  בקש  כן שאחר ראינו אתכי להפיל חשב ושאול

פלשתים ביד כה )"(שמו"דוד יח, "א הראשון  המאמר כמו איננו וזה ידי. תהי אל אמר ושאול

פלשתים יד בו ותהי  יז)"בו, "(יח, שאמר כמו מצוה במלחמת  מדבר הראשון כי לי. היה ֱֵאך

יי' מלחמת והלחם  יז)"(שמו"לבן-חיל יח, ישראל א בערי לפשוט פלשתים  יבואו אם  והוא . ְְִֶֶָ

ימות אם  רע  ואין  הערלים, מיד וארצו ה' עם להציל גדולה ומצוה ה' מלחמת היא  וזאת 

מאה  לו להביא כי  חנם , במלחמת מדבר הזה הכתוב אבל הצבאות. כדרכי כזאת , במלחמה

נחשב  היה זאת עשה ואם להביא . כדי  לארצם ללכת  עוד צריך והיה פלשתים , ערלות 

כן , לעשת  הסכים  שנאתו יצר במחשבת כי  לזה, חשש  לא ושאול בידו, הרגֹו כאילו ֲָלשאול

" הכתוב אמר ולכן השכל. בעצת פלשתיםÁ˘·ושאוללא  ביד דוד את  ומלת"להפיל ,

הנוסף  פעל הוא הוא 751להפיל והנה פלשתים. בידי  אחרים ידי על יפילהו שהוא  וענינו

בכתוב  ולכן  רעה, מחשבת לחשוב והתחיל הראשון  ממאמרו חזר כבר כי בזדון , עשה

" נאמר פלשתיםהראשון  יד בו ""ּוּתהי כדרך המקרה, שענינו ונספה , ירד במלחמה "או ְִ

י)"(שמו כו, והבן .א ,

"˙Â·˘ÁÓ למחסור אך אץ וכל למ ֹותר, אך ה )"חרוץ כא, "(משלי מלת  פירוש  "חרוץ . ְָ

ובהיות החכמה. קצב כפי  ומונהגים  חרוצים  הפנימיים  שציוריו מי  על ומונח תואר שם 

הפעיל 751.
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יצליח  מחשבתו כפי מעשה ובעשותו טובה, ממנה הצומחת  המחשבה תהיה מתוקן, הציור

" אמר כן ועל למ ֹותר בה. אך חרוץ יתרון ,"מחשבות בו לו יש  ועושה שמסכים מה כלומר , ָ

האדם"ואעפ  ייגע  ושלא  התאוה כח  להגביל החכמה משל, דרך על למחסור. שהן שנראה י 

" כדרך ולכנוס, חדל ולאסוף מבינתך להעשיר תיגע  ד)"אל כג , ענין(משלי כי הכסיל וחושב .

בו  דבקה השם השגחת בחכמה, חרוצות מחשבות החושב כי כן . הדבר ואין  למחסור, זה

גבולי הפורצת תאותו ברוב ולהתיגע להשתדל ונבהל אץ איש  מזה והפוך יתרון . לו ויש 

לו. למחסור מחשבותיו כל אך בהשתדלותו ירויח  לא  ולכנוס ולאסוף להמשיך החכמה,

הראשון בבית  בארנו א-ב)וכבר חלונות  א, "(חדר תאר על בדברנו אלו ושםחכםענינים "

רשחכמה " ויאמר הדברים. לכפול טוב ואין קהלת, בספר הכתובים  ז "" ""י  חרוץ.ל מחשבות

באות ולרוח  להצלחה למ ֹותר. אך חרוץ. ובמשפט  באמת המתהלך ישר עאדם  ודברי"" כ. ָ

" בתאר החרוץ הסכמות ּתאר והנה הם. ידועים"מחשבה טעם מנהגים  על שמדבר בעבור , ֵֵ

שבארנו. וכדרך רבים, דרכים  מּבין  דרך על להסכים השכל לעצת  צריך שאינו החכמה ִֵלבעל

" וכדרך החכמה, ציורי  מחשבות משפט והן  צדיקים  ה )"מחשבות יב, ובארנוהו (משלי

ג  העמוקים  בענינים בעצה כשמסכים  הדין  והוא  ""למעלה. וכדרך ליתרון. לו הם ִֵַָויועץ כ,

משוררים ויעמד העם א)"(דהי "אל כב, ורלב ב במקומו. ז "ובארנוהו ""ג אמר מחשבותל ֵ

כולם הם  בפעולה כשיתחיל הענין, מתחלת ונגזרות  מוגבלות  כולם אשר והזריז החרוץ

הוא  אשר התכליות יגיעו ולזה שראוי , מה לפי  בעניניו יתנהג  כי  טוב, ולתוספות ליתרון

ראוי אם והתישבות  חקירה בזולת פעולותיו לעשות  ממהר שהוא מי  וכל אליהם. פונה

יתרון לא  חסרון , אם  כי  מהם  לו יגיע לא  הנה שיעשם , ראוי  ואיך לא , אם  שיעשה הוא 

טוב  עותוספות  בעז "" תגיע  אם  מזה להבין  ותוכל הכתוב. מטעם אינן אבל אמת דבריו ה "כ.

" גניםבספר טרם"מעין  המעשה על המחשבה והתשוטטות  הערמה על דבר שהרב לך ויצא ,

" לומר  לו היה לזה מכוון  הכתוב היה ואם למ ֹותר יעשה. אך ערום והבן ."מחשבת  , ָ

ט"ו חלון

"Ï‚ מחשבותיך ויכונו מעשיך יי' ג )"אל טז, הראשון(משלי בבית  בארנו כבר פירוש. . …
א-ב) חלונות א בעבור (חדר ומעוקל, ישר ושמאל, ימין  דרכים , שתי חכמה של ענין  בכל שיש

הציור  מן הצומחות  המחשבות וכן והפוכי -הציורים. הציורים  בעלי  האדם נגד היות  אלו ים

מחשבות תעלינה דבר-מעשה לאדם  יקרה ואם למינהו. מחשבות  יוליד ציור כל גם  אלו.

" כדרך המעשה משפט  ידע ולא לבו. על סוד רבות באין  מחשבת  כב)"הפר טו, ומי(משלי . ֵֵָ

בעניני או החכמה, במשפט מעשהו לעשות  לדעת  נכון על מנפשו להועץ היכול זה ְִֵָהוא 

" שיהיה צריך בחכמה דבר בכל לעשות  כי בהסכמתו? שיצליח  שבחכמיםהעולם החכם 

דבר  שיוכל "ומבין  ברורה הסכמה לקחת  לב חכמי כל מלב נעלם  העולם בעניני ולהצליח .

[להחליט ] מוכרח  ובהיותו אדם? מבני ההמון יעשו ומה למעלה. שבארנו וכמו עליו, לסמוך

החזק  הציור בת  החזקה, המחשבה כפי  ההסכמה תמיד יהיה רבים, מבין אחד דרך על

וגם ה' תועבת  שהיא  אפשר בעיניו. ישרה כי נכונה הסכמתו כן בעבור ולא בנפש. המושל
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" שלמה המלך יעץ לכן בה. יצליח  מעשיך לא יי ' אל בלב "גל להסכים רק לך אין  כלומר , ֹ

האל, רצון שהוא מה זולתי גדולה או קטנה תעשה ושלא  ה', ביראת מעשיך לעשות  ֵשלם 

אעפ  כלומר מחשבותיך. יכונו לפניו "ואז ורצויה טובה המחשבות  מן איזו יודע  שאינך י

בנפשך  השם] [יעיר לשמים, במעשיך מכוין  שאתה בעבור הנה תצליח , מחשבה ובאיזו ית '

וזה  ותצליח. לעשות  ותסכים ממשלתה תהיה פיה ועל החכמה, כפי  הנכונה המחשבה

הנפלא  הענין ואל והמקום. העת  כפי  בחכמה ענין  בכל שתסכים  מעשיך בכל לך יקרה

" קדמונינו שנו שמיםהזה לשם  יהיו מעשיך ב)"וכל "(אבות, אמרו לא מחשבותיך . וכל

שמים לשם  בלב "יהיו מחשבות  רבות  כי שכתבתי , מטעם  זה על להזהיר יתכן  לא  כי  ,

שמים , לשם  המעשה לעשות שיכוין העיקר אבל ית'? לפניו ישרות הם אם יודע ומי  איש

שלפניו  הכתוב כי ראה ועתה ויצליח . יעשה פיה ועל בחכמה מתוכנת  מחשבה ה' יתן ְֵואז

" יי'אומר רוחות ותוכן  בעיניו, ישר איש  דרך ב)"כל כא, איש ,(משלי דרך כל כי הודיע  .

בעבור  בעיניו, הישר מעשיו ויעשה מחשבות יחשוב פיו שעל בנפשו המושל הציור והוא 

איש דרך שיהיה אבל ה'. בעיני וישר זך איננו הרוב ועל אליו; רצונו ונטית הציור חזקת 

ב  ה' השגחת  צריך לזה בו, ושיצליח  בחכמה ומתוקן באמת מחשבה "זך ברוחו שיעיר ה,

" אמר זה ועל וטהורה. יי'זכה רוחות ב "ותוכן  הוא כי שתהיה ". אדם בני  רוח מתכן  ה

ואמר  כן ? ה' יעשה למי פירש ועתה החכמה. ציור מחשבת  הארת בה שתתפשט  ישרה,

מעשיך " יי ' אל אל "גל האדם , עיני ראות כפי  הדרך זּכּות  שאין שידעתם  אחר כלומר , ַֹ

מעשיך  לגול אלא לך אין כי לא? אם  ומתוכנים  זכים מחשבותי  דרכי אם אדע במה ֵתאמר

" כי  מחשבותיך. יכונו כי  תבטח  ואז שמים , לשם  הכל ולעשות  ה' לכל אל הרוחות אלהי

כב)"בשר  טז, אמתת(במדבר על ובנוי נאמן  פירוש  וזה ומחשבותיך. רוחך וי ּתּכן  ְְֵַה',

הקדושות . המליצות

‡ÏÂ ראב בדברי  ז "בחרתי  ""ע שאמר תוכןל והוא  השם, רואה בעיניו ישר איש דרך כל

לשכלו  רמז ו'עיניו' ידענו. כן על רצונו, לעשות  עלבות """ כי  חשב הנה בעיניו כ. תאר זך "

" מליצת אומר ואני בעיניו הצדיק. רעה,זך ב 752" השם  בעיני  זך שאיננה ובעיני"והוראתה ה

" מליצת  כמו וחסידיו, הראשוןחכם-בעיניו יראיו בבית  יפה שפרשנוה י)" חלון ששי, ,(חדר

ש ו חכם-בעיניו "אלא המנאצים. כת על נופל בעיניו "" גםזך והסכלים. המוטעים  על "

" ויאמר בכתוב, הגזרה חסר ה'לדבריו רואה בעיניו זך איש  דרך "כל או ה'" וכיוצא ירצה "

וי גם  ""בזה. של  כלל.ותוכןו זה לפירוש  יתכן לא  "

¯Ó‡ÈÂ ראב] ""עוד יי 'ע] אל ג )גול טז, "(משלי דרכיו.. הודיעהו כלומר ידבר, המוזהר עם 

אליו  תגול וכאשר ישאל. באשר חפצו ויעשה שאלתו ויתן הזך, למען השם  יפעל הכל כי

משאלותיך  ע"ימלא ,"" מצינו לזה ודומה המקרא. מענין  זה פירוש  ואין ישר כ. איש דרך כל

ופגום752. שלילי שזה הפסוק  מובן  כלומר
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יי' לבות  ותוכן  ב)"בעיניו כא, לרעה,(משלי בעיניו ישר כי אני ואומר ישר 753. שאינו ומורה

" כדרך ה', יעשה בעיני בעיניו הישר כל ו)"איש  יז, האדם(שופטים לשכל ישר שהוא מה כי  ,

ב  השם בעיני  ישר הוא זה בעבור כי"לא  ואות  אלהים, מ ּתת הוא  באמת ישר שהוא ומי ַַה.

ב  השם  ""השגחת מלת כי  הודעתיך וכבר ה'. לבות  תוכן  כי  בו, דבקה מסלותלב ה על נופל "

" מלת  נופל זה ועל והבינה. שנ "ישר השכל כמו בעז , במקומו הדעת"באר על ידבר והנה ה.

" ופסוק בעיניו והאמונות. "זך מלת הזכיר ולכן  והמעשים , המדות  על על דרך " הנופל "

ראב  אמר שם  וגם  תמימות. ומליצותיה ה' תורת  כי  הבן  ""המנהגים. על ישר ע איש  דרך כל ֵָ

ו בעיניו  ידענו. כן  ועל רצונו, לעשות לבות תוכן והוא השם  רואה עעיניו "" לשכלו, רמז כ.""

בעז  במקומותיהם אלו כתובים יתבאר ועוד שבארנו. כמו אלא  כן הדבר ולא "ואין ה,

האמת . לחזק רק פה הבאתים 

ט"ז  חלון 

"ÏÎÂמבין מחשבות ט)"(דהי "יצר כח, הוא א גם שבלב, המחשבה שיודע מלבד פירוש . .

תוצאות שממנו בנפש  הנטוע והכח  הפנימי  הציור הוא והיצר המחשבה. יצר מבין

מעשה  עושה רעהו כשיראה ולכן  המחשבה, יצר מבין  שאיננו האדם כן ואין  המחשבה.

בעבור  רבות  ופעמים לצדיק. יחשבהו טוב דבר לעשות  מחשבתו הסכמת  שמודיעו או טוב

ב  השם  לפני נתעב יהיה טוב [המבשר] ההסכמה או המעשה יצר "זה רוע  בעבור ה

משל, לך ואתן המחשבה. יצאה שממנו היצר גם מבין הוא  כי ית'. לפניו הגלויה המחשבה,

דלים . וחונן צדיק המלוה כי בשכלנו נשפוט  דחקו. בשעת לעני  מלוה איש  רואים כשאנו

הטובה. מחשבתו בעבור לצדיק בעינינו יחשב זה, לעני  להלוֹות הסכים  כי כשיודיע וכן

ב  השם  כי ""ואפשר המדומה ושמחשבתו ואכזרי, רשע  המלוה שזה רואה יצאה טובה ה "

רשעתו. למלאות  שיעזרהו לזולתו צריך והוא  גדולה, נבלה לעשות יוזם כי מאד, רע ָמיצר

שהוא  זה לעני להלוֹות הסכים מבוקשו, להשגת  יעזרהו איש למצוא בעיניו נפלא  וכאשר

שיגיע ושיעזרהו משמעתו, אל סר שיהיה אליו ולהטותו לבבו את לגנוב ובמצוק, במצור

החנינה  מציור יצאה מחשבתו כי  וחושב לעינים, יראה והאדם  אליו. פונה שהוא  לתכלית

לאדם אפשר ואי והרע . הרשע מציור יצאה המחשבה כי  ומבין  ללבב, יראה והשם  ֶהטוב.

ב  השם  כי  אמר ולכן זולתו. של מחשבות  תוצאות  הבינה במופתי  באמת"לדעת מבין ה

" לפניו הזכיר הטעם ומזה המחשבות. יי'יצר דורש  לבבות  כל ט)"(דהי "כי כח, והציוריםא  .

כי השם  וכראות  המחשבות . ומקורות  הציורים  ממשלת  מבין  כן ועל בלב, נטועים  כולם

אעפ  רע, מציור יצאה לעני"המחשבה שהלוה שהמשלנו משל וכעין  טובה שהמחשבה י 

מחשבת נשתנה או בינתיים  מת או לעזרו מאן  המקבל העני אם גם  דחקו. בשעת ֵֵמעות

שום יצאה לא וגם  הזה; העני  והניח אחר איש  מצא או הנבלה, מעשות והתחרט  המלוה

מוצא  שהיה לפי  מעשהו בעבור טוב יי ' יגמלהו לא זאת בכל שהלוהו, ההלואה מן ָרעה

ופגום753. לשלילי כינוי  הוא
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" צוהו כן  ועל ודבר. דבר בכל וכן רע . מציור חפצה המחשבה ובנפש  שלם  בלב "ועבדהו

ט) ה'.(כח, ומאהבת  שמים  לשם הכל ,

¯˘‡ÎÂ בעז ""נגיע  ישרש  לפרש  "ּביןה לשון  וכל בכתוב תבונה " נזכר למה תבין אז " ִ

ט)"(דהי זה כח, "א "מביןמלת  מלת  ולא  ""יודע" ולשון  מישרים. בדבר לבבך וישמח  "מחשבה ,

נזכר  ולא  המ ׁשל. מדברי שתראה כמו מעשה, לידי  היוצאות  מחשבות  על גם  זה ָָבכתוב

מבליעצה " לרע, או לטוב הציורים ממשלת  פי על טבעיות הסכמות  על מדבר הוא כי  "

" בפסוק שפרשנו כדרך ולעצה, השכל למשפט  הצורך ומבלי נבוך חרוץ היותו ."מחשבות 

ב  השם מבין בעצה, למסכים הדין  מאליו."והוא מובן  וזה העצה, יצאה נעלם ציור מאיזו ה

הענינים בכל מבין איננו גם  זולתו, מחשבות  יצר להבין  האדם  בכח  שאין מלבד כי ודע

לבו, מחשבת  ומסכל 754יצר לעצמו, טובה מחזיק הטובה על ומסכים  755וכשחושב

בזה. וכיוצא  מדומה מכבוד או צפּונה, מגאוה טובה וחשב רע . מחשבתו יצר שלפעמים

" אמר  שלםולכן בלב ""ועבדהו  גם אביך , אלהי את  והבן .(שם)"דע יותר, אאריך ולא 

"ÏÎÂהיום כל רע  רק לבו מחשבות  ה )"יצר ו , ההוא (בראשית  הרע  הדור אנשי פירוש . .

" הכתוב בראש אמר ועליהן  וכיוצא. ונאוף רצוח גנוב בפועל, התועבות  כל יי'עשו וירא

בארץ  האדם רעת  רבה טובים"כי  היו לא  שעשו הטובים המעשים שגם הודיע כן  אחר .

היה  אם משל דרך על בלב. המושל רע  מציור תמיד יצאה הטוב על שהסכמתם לפי באמת,

טובים הנראים  ענינים שהן עושק, מיד עשוק מציל דלים , חונן  לרעהו, עוזר מהן אחד

ב  השם ראה האדם , רע,"לעיני רק מחשבתם  יצר כי לבבות כל הדורש  המשל ה וכדרך

" אמר זה ועל למעלה. זה על היוםשמשלנו כל רע רק לבו מחשבות  יצר אמר "וכל ולא ,

רע" רק לבו מחשבות ג 756,"וכל שהיו אך "לפי שבארנו. כמו טובות מחשבות חושבים  כ

ב  שהשם  ולפי רע , רק היה מחשבתם רע"יצר בין עניניהם כל היה המחשבה יצר מבין  ה

והבן . דינם , גזר ונחתם  ית ', לפניו נתעב טוב בין 

י"ז  חלון

"‰¯Ó˘ אליך לבבם והכן  עמך לבב מחשבות  ליצר לעולם יח)"(דהי "זאת כט, פירוש .א .

השרים מן ובקש המקדש , לבנין  גדולה נדבה ההוא  ביום  התנדב דוד המלך כי הכתוב ִֵס ּפר

" כתוב שכן  הם , גם ליי'שיתנדבו היום ידו למלאות  מתנדב ה )"ומי  התנדבו (כט , ואז .

בעבור  וישרה. טובה נדבתו מחשבת  כי בנפשו ידע  והמלך גדולה, נדבה הם  גם  השרים

לא  אבל ואהבתו, ה' יראת מציור מחשבתו ויצאה הגדול, ולכבודו ה' מאהבת שהתנדב

אעפ  כי השרים . מחשבת  יצר לדעת  מיצר "יכול מחשבתו יצאה אולי  טוב, המעשה שהיה י

שעשו, מה עשו שיתנדבו מהם המבקש  המלך בעיני חן  מצוא  שלמען אפשר כי הגון? בלתי 

עצמו754. של

מבין755. אינו כלומר 

"יצר"756. מלת בלי 
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וכבודם . עשרם  להראות להתנדב, חשבו הגאוה מיצר או ממונם , פזור על להם  צר ובלבם

ב  השם זולתי זה להבין  יוכל אות"ומי  ראה המלך אמנם  למעלה. שפרשנו כמו לבדו ה

התנדבו  כי  אות וזה התנדבם . על גדולה שמחה שמחים השרים  היו כי טוב, מיצר שהתנדבו

" וכדרך ה', לשם  שלם  שמחה בלב לב יא)"ולישרי  צז, שאמר (תהלים זה על מעיד והכתוב .

גדולה " שמחה שמח  דויד המלך וגם  לה' התנדבו שלם בלב כי התנדבם , על העם  "וישמחו

ט) "(כט, אמר כן  כי  לה', תפילתו דוד העריך זה ולעמת  לבב,. בוחן אתה כי  אלהי וידעתי 

בשמחה  ראיתי פה הנמצאו עמ ועתה אלה, כל התנדבתי  לבבי  ביושר אני תרצה. ְַומישרים

לך  יז)"להתנדב "(כט, אדם , בני  לנדבת  צריך אינך העולמים  רבון  פירוש. ומידך . הכל ממך כי

לך  יד)"נתנו מפני(כט, רע יצר במחשבת  מתנדב הוא  אם ולכן  לבבו. יושר רק מבקש ואינך ,

" אמר זה ועל בעיניך. ייטב לא  וכיוצא, מדומה וכבוד לבב גאוה בוחן אתה כי  אלהי  "וידעתי 

יז) "(כט, האדם, מחשבת  יצר להבין תרצה , שהוא "ומישרים  וזהב בכסף רוצה שאתה לא .

השרים נדבת  אבל ה', לשם הטוב מיצר לבבי, ביושר שהתנדבתי  בעצמי  יודע  והנני מתנדב.

שהיו  ראיתי זאת אך ממני. יפלא זה כל הלא  לא? אם  במישרים  היתה אם  להבין  ַהא ּוכל

" אמר זה ועל טוב. מיצר הם  גם  שהתנדבו מזה שופט ואני בהתנדבם. ביושר שמחים אני

לך  להתנדב בשמחה ראיתי  פה הנמצאו  ועמ וגו' ""לבבי  עוד ואומר אברהם. אלהי יי ' ְְַ

אליך  לבבם  והכן  עמך לבב מחשבות ליצר לעולם זאת שמרה אבותינו וישראל (כט,"יצחק

הזאתיח) הנדבה וצדקת זכות  להם  שמור נא  ובמישרים , בשמחה שהתנדבו אחר כלומר .

לבבם מחשבת בעבור לא במישרים , שהיתה עמך לבב מחשבות  יצר בעבור עולם , עד

נפש ובכל לב בכל שעשו הזאת  המצוה זכות היא כדאי לנדבתם. צריך אינך כי  להתנדב,

ז  קדמונינו ששנו וכפי  לעולם, עמהם  ""שתטיב זה על לו ל מטיבין אחת מצוה העושה

הארץ  את ונוחל לו ע"ומאריכין לט אבות .ב)"(קידושין למסכת  בפירוש  פירשנוהו ויפה .757

" כדרך אליו לבבם שיכין  העתיד על התפלל מחשבותיך גם ויכונו מעשיך יי ' אל (משלי "גל ֹ

ג ) ביראתטז, דבר ובכל עת  בכל מציירים שיהיו לבבם  ציורי ׁשי ּתּכן  כלומר למעלה. ְֵֶַהמבואר

שאמרו וכענין  חכמתו. וכמשפט  ב)ה' משנה  ד מצוה "(אבות מצוה פרשנו "שכר זה וגם ,

אבות . מסכת  רצויים758בפירוש והמעשים  המחשבות תהיינה מתוקן, הלב יצר ובהיות

" לשון  נזכר והנה ית'. ה' משפט מחשבה לפני מבלי  טבעיות  הסכמות  על דּברֹו בעבור "ְַ

" וכדרך רבים , דרכים בין משפט השכל צדיקים  ה )"מחשבות  יב, להסכמות(משלי הדין  והוא ;

והבן . הרבים . הדרכים בין  החקירה אחרי  השכל בעצת 

י"ח  חלון

"·˘ÁÂ מחשבה יא)"עליכם  יח, מחשבה (ירמיה חשב נבוכדנצר כי הנביא  הודיע פירוש. .

רשע מלך הוא כי במלחמה, שיכבשם אחר חצור, וממלכות  קדר יושבי ולהרוג  להשמיד רעה

.757305 עמ' תשס"ג  מהד' אחת", מצוה "העושה יא, משנה ד פרק לבנון , יין

.758275 עמ' תשס"ג  מהד' ב, משנה ד פרק  לבנון, יין
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" יחמול ואכזר ולא  גוים  יז)"להרוג  א, מסכים(חבקוק היותו ובעבור למעלה. שבארנו כמו

" בלשון  נזכר כן  על הרע לבבו יצר מחשבת  בטבע  קדר "מחשבה ברעה יושבי יחשבו ואולי  .

יקחו  כי  בעבור [נגדו] יחזקו ושהם דעת, בבלי מלחמה ויערוך נבוכדנצר יצליח  לא כי וחצור

" וכדרך במלחמתם  ודעת  בהשכל למלחמה עצה וגבורה ואין759"עצה למעלה. שבארנוהו

" הקדים  לכן רעה, חושב רק שאיננו נבוכדנצר עצה כן  נבוכדנצר עליכם יעץ כלומר 760,"כי

ולא  ובטוב-טעם בהשכל עניניו ועושה מכם , גדול יועץ הוא  אּתכם  מלחמה להעריך כי  ְִֶדעו

" מלת נוספה זה ומטעם  לו. ובארנוהו עצה תוכלו להצלחה. טובה שהסכמתו להורות  "

רעה  מחשבה עליכם חושב הוא  כי  עליכם  יחמול לא  נצוחים תהיו כאשר ואולם למעלה.

" ואמר נפשם  על שימלטו צום ולכן מאד להשמידכם, נודו ל)"נוסו מט, .(ירמיה  ִָ

"˙Â·¯תקום היא  יי ' ועצת  איש בלב כא)"מחשבות  יט, בעל (משלי האדם  לב פירוש . .

האדם יסכים  האלה המחשבות פי  ועל בטבעו, מחשבות יוליד ציור וכל כולם  הציורים 

השם אין  אם לפועל יוצאת  האדם  הסכמת אין  כי והוסיף ודבר. דבר בכל מעשיו לעשות

""ב  כי בה. רוצה תקוםה היא ה' ב "עצת השם  שהסכים מה כלומר כן", שיהיה, עליו ה

עצת גם  והנה למעלה. בזה והרחבנו מעצתו, בהיפוך ולעשות לבטלה יכול ואין  הדבר. יקום 

" כדרך ה', עצת נגד בהיותה תקום  לא  גויםהאדם עצת  הפיר י)"יי' לג, הזכיר (תהלים  אבל .

" כמו מחשבה הסכמת תחילה, לפועל ויוצאת  עצה, מהסכמת  יותר חזקה שהיא בעבור "

ואם המן , בענין  למעלה ב 761שבארנו השם  ואצל תקום . לא ""היא  הזכיר כדרך עצה ה "

" לשון שכל ב עצה הכלל השם  אל הסמוך עוד."" תשוב לא  בהחלט , גזורה גזרה על נופל ה

" הזכיר לא ב מחשבה ולכן השם  שמחשבות  שיסדנו הכלל כדרך לא "" ולפעמים תנאי על ה

" כי הודיע זה בכתוב שני וטעם  המקבל. בהשתנות  חכמה בארח תשתנה כי רבותתקום

איש בלב הציור מחשבות  מחשבת נגד חלושה במחשבה יסכים  ולפעמים  מעשה. דבר בכל "

ב  הוא ולכן יהיה כן  השם חפץ וכאשר תקום . היא ה' עצת כי  להסכים"החזק, רוח  בו נותן  ה

" וכדרך גזר, כאשר יי'לעשות רוחות ב)"ותוכן טז , "(משלי וכדרך מחשבותיך , ג )"ויכונו (טז,

אמת . והכל למעלה. ובארנום 

ÌÚÂ" לשון  בהם  שנזכר הכתובים  כל בו הבאנו כי הזה, החדר ענין  גמרנו "מחשבה זה

לא  למה פסוק בכל והראנו הדברים. מן  דבר לעשות החלטית  הסכמה על הנופל אדם  אצל

" לשון  בו שכל עצה נזכר התבאר גם שהקדמנו. הכללים פי  על ונכוחים מספיקים  בטעמים "

ברצון נתלות  מחשבות כולם היותן  בעבור בקל להבנות  ראוין היו שהזכרנו הפסוקים

[ויראה] לבבם. מצב יהפכו אם אחר, דרך על יחשבו ירצו ואם  בחירתו, כפי  והם האדם 

" לשון שכל מהםמחשבה המתבונן  אחד גם  אין  לרעה, כולם  המעשיים  בדברים  הקל בבנין  "

כ 759. יח, מלכים-ב

ל 760. מט, ירמיה פי על 

תקום761. שלא למרות
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" בהיות כי  כן, נותן והדעת  טוב. מעשה לעשות  טובה הסכמה אצל  האדםהכתוב לב יצר

מנעוריו  כא)"רע ח, מרשע(בראשית או יצרתם , בו ממקור כולם הטבעיים מחשבותיו הנה ,ֶ

על  יעלו לא המתוכנות  הטובות במחשבות  אבל וכיוצא . מאכזריות מקנאה, משנאה, או

להתאר  ראויות המעשיים בענינים  והסכמותיו וצדיק מבין] [ׂשכל האדם  בהיות  זולתי ֵֶהלב

יתואר  רע  יצר המקבל במחשבת  רעה הסכמה כל ולכן  וכיוצא. באמירה או בדעת או בעצה

" זה."מחשבה בלשון בחדר לבאר שרצינו מה זהו .

0

האחד-עשרה  החדר

˙Â�ÂÏÁ ‰˘˘ Â·Â

" ÔÂ˘Ï ÏÎ Â¯‡·È‰·˘ÁÓ· Ì˘‰ Ï‡ ÍÂÓÒ‰ ""˙Â�ÂÈÏÚ ˙ÂÓÎÒ‰ ÏÚ ÌÏÂÎ Ô‰˘Â .‰

Ì‰· ÌÈ·Â˙Î Ô‰˘ ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎ ‡È·Ó .È‡�˙ ÏÚ ÔÏÂÎÂ ‰�ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÎÁ‰ [ÈÎ¯„·]

Ú ÌÏÂÎ ˘¯ÙÓÂ".ÌÈ„˜‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ Ù

א' חלון

ו')בארנו‰�‰ חלון ב' "(חדר של לשונות בין  המבדיל העצמי ההבדל "עצה במקומו

ב  השם  אל ""הסמוכים של לשונות  ובין כימחשבה ה ואמרנו ית'. אליו הסמוכים "

הגזרות שתחולנה הודיעם  מבלי בנבואותיהם לנביאים  ּכׁשיודע ּו העליונות ְְִֶָההסכמות

ה  בתארי יתארום  לא פנים, כל על והטובות  ""עצה "הרעות  לשון  כל כי  הסכמה עצה , על "

שנאמרו  בעבור מעשה, אחריהן תמשך שלא אפשר האלה  וההסכמות  המעשה. שאחריה

מטוב  או לטוב מרע כשישתנה אבל הגזרה. בעת שהיה במצבו המקבל יאריך אם תנאי  על

שינוי מבלי העליונה, החכמה ארחות בסוד והכל כן, כמו לעומתו הגזרה תשתנה לרע

"762רצון של בלשונות  כאלו הסכמות ותארו במקומו. זה על שרמזנו וכמו ."מחשבה חלילה

לשון בהן שסמוכים הכתובים  כל נציג  שבו זה לחדר לעיניים להיות  בקצרה זה והקדמתי

ב מחשבה " השם  אצל הכללים"" אמתת  על ויורו נכון על יתפרשו שכולם  ואלמדך ה

בעז  הן ."שהקדמנו ואלו ה,

"ÈÏÂ‡לעשות חושב אנכי אשר הרעה אל ונחמתי הרעה, מדרכו איש וישובו ישמעו

בתורתי ללכת  אלי תשמעו לא  אם  יי', אמר כה אליהם ואמרת  מעלליהם. רוע מפני  ִלהם

כשילה  הזה הבית את  ונתתי ג-ו)"וגו'. כו , הפורענות(ירמיה  לה שיעד הנביא בדברי  מפורש  .

נביאו  מלב ה' שהעלים ולפי  הרעה. על ה' ינחם ישמעו אם  אבל ישמעו, לא אם תנאי  על

" בלשון זו נבואה באתהו בחירתם, ""מחשבה דרכי  יאמר איך כי יועץ , אנכי  שהוא אשר "

ולכן762. מצבם את שינו המקבלים  אלא רצונו, את משנה שהקב"ה תתבטל לא הגזירה
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" אבל עצמו? סותר המאמר ויהיה בפועל, המעשה שאחריה החלטית גזרה נופל חושב על "

וכן לשוב. יחפוץ לא אם ובתנאי כך, לעושה יקרה שכן מדבר החכמה בדרכי  הסכמה על

שתיהןחושב " אבל חזקות . המצאות  ושתיהן הרעה, מדרכו שישוב למי  להיפך שיקרה "

והבן . בחירתנו, אופן ממנו בהתעלם  לנו שמסופקות  תנאי

"ÈÏÂ‡איש ישובו למען  להם , לעשות  חושב אנכי  אשר הרעה כל את יהודה בית  ישמעו

ולחטאתם לעונם וסלחתי הרעה ג )"מדרכו לו, על (ירמיה  שהגזרה הודיע  זה בכתוב גם .

" לומר והוצרך ישובו לא  אם חושב תנאי אנכי ענינו "אשר זה בלשון הנאמר כל והכלל, .

ולהּפרע להעניש  ומחשבותיו ה' חכמת  מדרכי  כי דעו כלומר אדם . לבני ה' דרכי ְִַָכמודיע

ה' ייעץ ישובו לא שאם  נשמע  ומזה עושים . שאתם  כמו חטאים החוטאים  מאנשים 

וכמבואר. המקבל בהשתנות זולתי  תשתנה ולא תקום  ה' מחשבת כי  להענישם ,

ב' חלון 

הרעה ‰�‰" מדרכו איש נא  שובו מחשבה. עליכם  וחושב רעה, עליכם יוצר אנכי 

ומעלליכם דרכיכם  יא)"והיטיבו יח, ב (ירמיה  השם  שהשמיע  לפי פירוש . לנביא ". דברו ה

[נשחת] שהיה האבנים , על היוצר מלאכת  והראהו בפרשה, שכתוב כמו יוצר-החרׂש ֶֶבבית 

בנבואה  לו ואמר בעיניו. ישר כאשר אחר כלי החמר מן יעשה ושם  ידו, תחת  שעשה ֵהכלי

ישראל " בית  בידי אתם כן היוצר ביד כחומר ה )"הנה כלים(יח, עושה שהיוצר כמו כלומר ,

נוהג  כי  ה' ביד אדם  בני  כן  היוצר חכמת  דרכי וכפי  החמר, שיסבול כפי הכל שונים, מכלים

החכמה  [ימשול] טובים  ומעללים דרכים בעלי הם אם  בחכמה. והכל הכנתם, כפי  עמהם

אעפ  ולכן עמהם . להרע  החכמה משורת  רעים, הם ואם  עמהם. להטיב שעד "העליונה י

אמר  זה ועל הכנתם . כפי הרעה, עליהם  תחול לפשוע הרבו כאשר הנה בטובה, היו הנה

רעה " עליכם  יוצר אנכי יא)"הנה מׁשנה (יח, שהיוצר וכמו שהזכיר. היוצר למשל דוגמא וזה ,ַ

ארחות עליהם  תשתנה מאולתם , ישובו אם בישראל הדוגמא  כן כלי , אל מכלי החמר

" אמר זה ועל לטובה. מרעה העליונה מחשבה החכמה עליכם  משגיח "וחושב אני  כלומר ,

לטובה, עליכם מחשבתי תהיה אלי תשמעו אם בידכם והרשות  חכמתי. בארחות עליכם

" אמר כן על להיפך. תשמעו לא הרעה ואם מדרכו איש  נא  בתורה שובו שאמר כדרך וגו' "

בחיים" יט)"ובחרת  ל, נזכר (דברים זה ומטעם תנאי, על הנבואה שנאמרה הדבר ומבואר .

" ."מחשבה לשון

"Ú‚¯ אשר מרעתו ההוא  הגוי  ושב ולהאביד. ולנתוץ לנתוש ממלכה ועל גוי על אדבר

ממלכה  ועל גוי על אדבר ורגע  לו. לעשות  חשבתי  אשר הרעה על ונחמתי עליו דברתי 

שמוע  לבלתי בעיני  הרעה ועשה ולנטוע . אמרתילבנות  אשר הטובה על ונחמתי בקולי,

אותו  ז-י)"להיטיב יח שהגזרות(ירמיה  והוא יסדנו, אשר הכלל על נאמן עד הזה המאמר .

מטוב  המקבל מצב ישתנה לא  אם  תנאי  על כולם  לנביאים בנבואה הנודעות העליונות 

ב  השם כשיודיע זולתי  לטוב; מרע  או ש"לרע  להם  והיא יעץ "ה הרעה. על או הטובה על "
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" מהם  יעלים  אם  אבל פנים. כל על שתחול ההחלטית על עצתו ההסכמה המאמר יהיה "

" בלשון  ויתואר ""מחשבה תנאי . אמר זה ומטעם לעשות. חשבתי  אשר הרעה על ונחמתי

ז "לו  קדמונינו אכן ."" אמרו וכן  פנים. כל על תחול הטובה שהנבואה העתיקו לא ל מעולם

הקב  מפי  טובה מדה בו "יצא  וחזר תנאי  על אפילו עזור 763"ה בן לחנניה ירמיה בדברי  גם  .

" באמתשאמר יי ' ׁשלח ֹו אשר הנביא י ּודע הנביא דבר בבוא לשלום, ינבא אשר "הנביא ְִַָָ

ט) כח, ז (ירמיה ה "(רמב ל"אמרו י פרק  התורה , יסודי הל' פי "ם, סנהדרין בירושלמי, ומקורו  ה "ד, ה )"א

שהקב  שקרן  איני  יבוא, לא אם פורענות מנבא אני ירמיה, אבל "אמר הרעה. על נחם  ה

סותרים דבריהם  הנראה ולפי אתה. שקרן  דברך, יבוא  לא  אם לשלום, מנבא  שאתה אתה

" שאמר הכתוב אותו דברי  להטיב אמרתי אשר הטובה על י)"ונחמתי יח, אינו (ירמיה  אבל .

" על מדבר הזה הכתוב כי בינו מחשבותכן, ולרע לטוב העליונה חכמתו בארח  בה השם "

ז  וקדמונינו המקבלים. מצב כפי משתנים והם עצמו, על "לבין הבאות הנבואות  על דברו ל

שכשהקב  הבדל יש  ובהם  כבוד "הנביאים . דרך וזהו פנים . כל על תחול טובה מיעד ה

מבלתי הרשעים יאמרו יקיים לא ואם  הבטחתו. ומקיים  חסד ורב ה' טוב כי שלמעלה,

ע משה אדוננו שטען  כמו ה', במדבר"יכולת טז)ה יד, "(במדבר אמרו ולכן יצא . לא  מעולם 

הקב  מפי בו "דבור וחזר לטובה ע"ה נה  רעה א)"(שבת  כשמיעד אבל לנביאים, ה' דבר שהוא  ,

" נינוה. באנשי  כמו [בו] חוזר אדבר בנבואה "ורגע  כמו לנביא, הדבור איננו יי'" ויאמר

האדם את ז)"אמחה ו, רד (בראשית  לדברי צורך ואין לנביא. דבור היה ז "שלא שאמר "ק ל

ט) הטובה "(יח, תעמוד לא הרע יעשו וכאשר כן. עשה שכבר ולנטוע ', ע"'לבנות ואין". כ.

הרעה  אצל שאמר הכתובים  מלשון שנסתייע  ומה הזה. הפירוש  [סובל] הכתוב לשון 

""חשבתי" הטובה ואצל ""אמרתי, כי  יסוד. זה להבדל אין ו אמירה , בלימחשבה "" שתיהן  "

" וראיה, לעמו מעשה. לעשות דבר אשר הרעה על יי ' יד)"וינחם  לב, עשה (שמות לא  הנה .

" לעשותואמר ב "דבר השם  יעזרני  אם  ביניהן  המבדיל ההבדל ואולם  עליו ". אחקור ה

" שרשי לפרש  כשנגיע "אמר במקומו ביןדבר " להבדיל רק הכונה אין  פה אבל וכיוצא, "

" "יעץ שרש לשרש ."חשב "

Í‡" אמר הרעה שאצל [להסביר] מרעתו ראוי ההוא  הגוי  מן"ושב ישוב שאם  הודיע .

אעפ  לו, לעשות חשב אשר הרעה על השם  ינחם  בו, שנפל עות"הרעה אשר יתקן שלא י

""ע אמר הטובה ואצל חדשים . טובים מעשים בקוליי שמוע  לבלתי  בעיני הרעה ."ועשה

רעה. לעשות  החל גם  הטובה עליו נגזר שבעבורה הטובה הדרך מן ששב שמלבד הודיע 

טובה  מדה כי  להורות  הטובה. על ינחם  אז בקולו, שמוע  אבו לא הנביאים  וכשהוכיחום 

עשו  גם  ה', מדרך שסרו מלבד ישראל. עשו שכן  בפרשה שם  הזכיר ולכן  וגדולה, מרובה

" וכדרך לבעלים, וקטרו עמיהרע  עשה רעות שתים יג )"כי  ב, על (ירמיה  ה' נחם  כן שעל ,

הגיד  אפילו חוזר הטובה מן  שגם אפשר הרע  מן  זה ובאופן להם. לעשות אמר אשר הטובה

תנאי "763. על  "אפילו  המלים  אין  ושם  ע "א, נה שבת עיין 
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ז  קדמונינו ודברי  לטובה. ראויין  המקבלים  ששאר לכל נראה כי  עזבם"לנביאים, על ל

והבן . חוזר, אינו תנאי  על אפילו ואז לבד, הטובה

ג' חלון

"ÈÎ ולא שלום  מחשבות יי ', נאום עליכם חושב אנכי אשר המחשבות את  ידעתי אנכי

ותקוה  אחרית  לכם  לתת  יא)"לרעה, כט, ג (ירמיה נאמרה הזאת הנבואה כי  דע  תנאי". על כ

והיה  שלמה, גאולתם  היתה כן, עושים  הגולה עולי  היו ואם  לב. בכל השם  אל ישובו אם 

ב  הטובות"השם  כל למקומם חוזרים היו גם הארץ. כנפות  מארבע נפוצותיהם  מקבץ ה

אבל וכיוצא . ותומים  ואורים  והנבואה השכינה כמו ישראל, על ה' דּבר חטאו אשר ישראל ִֶ

שבועים לקץ גם  העתים. בצוק היו שני  בית  ימי  כל כן  על מעונותיהם, הּטהרּו ִַָולא 

"764שבעים שאמר וזהו שניה, פעם  והקדש  העיר והתפללתםנחרב והלכתם  אותי  וקראתם ֹ

לבבכם בכל תדרשוני  כי ומצאתם , אותי ובקשתם אליכם . ושמעתי יב-יג )"אלי, כט, .(ירמיה

בכל  השם דרשו ולא כן עשו לא בעונותיהם  כי כן, שיהיה הבטחות הללו הכתובים ואין

אפקוד  הזה הדבר מעין  כי כן. תעשו כלומר ולתנאי, למצוה הכתובים  ענין  אבל לבבם.

כדי מנוחה לכם לתת  ישראל, אדמת אל שניה פעם להביאכם שנה, שבעים לקץ אתכם

את אקים  אז ככה תעשו ואם לבבכם . בכל אותי  ולדרוש אלי להתפלל פנוי לבבכם  שיהיה

ולהשיב  אבותיכם עם הטיבותי כאשר עמכם להיטיב עליכם, חושב אני אשר הטוב ִדברי

" שאמר כמו לעיניכם, וקבצתישבותיכם  שבותכם, את  ושבתי  יי ' נאום  לכם ונמצאתי 

המקומות ומכל הגוים מכל יד)"אתכם היתה (כט, שלמה בתשובה שבים היו אם כי שמענו .

שבו, ולא התנאי קיימו שלא ולפי  עולם . גאולת  מחשבת765גאולתם בהם נתקיימה לא 

ב  לשון"השם נזכר תנאי  על שמיעד ולפי שניה. ובגלות העתים בצוק ובאו הטובה, ה

"מחשבה " לשון  ולא  יותר "עצה " מפורש ושם  הזאת, הנבואה את  הזכיר זכריה ובספר .

" באמרו דבריו חתם השני הבית  טובות לספר כשהשלים  כי שמועהתנאי , אם  והיה

אלהיכם יי' בקול טו)"תשמעון ו , תנאי .(זכריה על הטובה נבואת שנאמרה למדת  הא  .

"È¯˘‡ רמיה ברוחו ואין עון לו יי' יחשוב לא ב)"אדם  לב, "(תהלים מלת  פירוש "עון.

ההופך  והוא בנפש  הנטועים  והבינה השכל והוא הלב העּות  על נופל והוא  במקומו ֵָיתבאר

" אמר ועליו אשריו. כן עושה שאינו ומי למעקשים; עוןישר לו יי ' יחשוב לא  אדם ,"אשרי 

רמזנו  וכבר עונו. בעבור להענישו עליונה מחשבה לעומתו ואין לב, נעוה שאיננו כלומר

ט') חלון ג' "(חדר מלת "עוןעל הפסוק בסוף כן  ועל משם . קחנו זה בבית  רמיה " ברוחו ."ואין 

" "רמיה ומלת  פירוש  וזה רע , בארח השכל תחבולת על נופל עון" לו יי' יחשוב לפילא "

צדק 764. ולהביא עון  ולכפר  חטאת ולהתם  הפשע  לכלא קדשך, עיר ועל  עמך על  נחתך שבעים "שבועים
כד)עולמים" ט , (דניאל

בתשובה 765.
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אור  ויהיה בחסד. עמו נוהג  השם לב ישר שהוא  ובעבור רמיה. לבו רוח  על עולה שלא

" כדרך בנוהו, שמחה ושמחה לב ולישרי לצדיק זרוע  יא)"אור צז , חתם(תהלים כן  וכמו .

" זה לב מזמור ישרי כל והרנינו צדיקים וגילו ביי' יא)"שמחו לבו (לב, נכון כי  אשריו ולכן .

לפחד  צריך והנה והעוה, חטא וכבר רמיה רוחו על שעלה אחר ויש מעונש. מפחד ֵואינו

לתקן יוכל אך עונו. על עונש מחשבת לו יחשב ה' עונו לעומת כי הפורענות, מן ולדאוג

ב  השם  כי  הגזרה, מחשבת עליו תחול לא ואז בתשובה, עות אשר ""את  ופשעה עון  נושא

בתורהוחטאה  ככתוב ז)" לד, "(שמות  אמר זה ועל אמרתי. כסיתי , לא ועֹוני אודיעך ֲִִַַָחּטאתי 

סלה  חטאתי  עון נשאת ואתה ליי ', פשעי  עלי ה )"אודה מ ּכת(לב, שאיננו הודיעו . ֲִֵַ

לשוב 766המאושרים , הסכים  כן ועל הפורענות. מן  דואג  והוא  והעוה חטא  כבר אבל

תשתנה  העון  עונש שמחשבת  ולפי  חטאתו. עון  ישא ואז ה', לפני ולהתודות  ַבתשובה

" בלשון נזכר כן על ה', לו יסלח  מעונו כשישוב כי המקבל, טוב "מחשבה בהשתנות  ואולם .

והבן . לבב, ישר איש  והוא כלל, עון לו יחשוב לא  ה' אם ואשריו מזה

ד' חלון

"ÈÎ'יי נאם דרכי, דרכיכם ולא מחשבותיכם , מחשבותי ח)"לא  נה, ראב (ישעיה אמר ע".

""זצ אעפ ל רע  לכם שאגמול חשבתם מחשבותי"אתם  לא  כן  על אלי. שתשובו י

הם ישרים  דרכי  כי  דרכי, דרכיכם  לא  וככה לכם . להטיב במחשבותי  כי עמחשבותיכם, כ."" ְַָ

" שמלת רמזנו מדתדרך וכבר החסד, מדת שתאמר כמו בחכמה, קבועה ארח על נופל "

" ומלת  וכיוצא. הרחמים מדת מכל מחשבה החנינה, המסתעפים  הענינים  פרטי  על נופל "

זה בבית  ומבואר ודרך, א)דרך חלון שני ז (חדר הרב פירוש  לפי והנה הכתוב ". ענין  יהיה ל

דרכי . דרכיכם  שאין  לפי  כמחשבותיכם, לא  מחשבותי  כן שעל אחד, התבוננתימאמר ואני 

כת רעות , כתות  שתי מוכיח הנביא  אפרש. ועתה מאמרים, שני [יש] הפסוק בפירוש 

" אמר שכן און , אנשי  וכת מחשבותיו הרשעים און  ואיש דרכו, רשע ז)"יעזוב נה, .(תהלים 

" המושליםרשעומלת וציורים  להרשיע . מסכים פיהן ועל הרעים , הציורים בעל על נופל "

עליו רמזנו וכבר החכמה. מציורי הפוכים כולם ב-ג )בלבו חלונות י' ותאר (חדר זה. בבית

און" והנה איש למעלה. רמזנו זה על וגם מעשה, בהם שאין בדברים  ובאמונות, בדעות "

ה  רשעת מדתרשע"יסוד הגאוה, מדת בלבו שמושל משל, דרך על הפנימיים. דרכיו בעבור "

יסוד  אבל הרשעיות. כל מהן  שמסתעפים  באלו וכיוצא  העזות מדת האכזריות , מדת הכעס,

" האוןרוע  נגד איש מחשבות חושב הוא  כי  הפנימיים, והציורים הדרכים על בנוי  איננו "

ואם שכליים  ענינים מחשבותיו כל כי  עליו, שיסמכו בנפש  יסוד להם  שאין הדעת  767ׁשקול ִ

מלאכי הנביא  עצמו זה סדר הודיע וכבר השכל. מדרך תועה יז)הוא  ג (ב, הזכיר כי  בספרו ", כ

" שאומרים  וסּפר און, אנשי  אלהידברי איה או חפץ, הוא  ובהם יי' בעיני  טוב רע  עושה כל ְִֵ

עונותיו766. על  דואג  הוא אלא במצבם, השמחים  מכת אינו 

ואעפ"כ 767.
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""המשפט? שאמרו עוד וס ּפר הלכנו . וכי משמרתו? שמרנו כי  בצע  ומה אלהים, עבוד שוא  ְִֵ

בחנו  גם רשעה, עושה נבנו גם זדים , מאשרים אנחנו ועתה צבאות. יי ' מפני קדורנית

וימלטו  יד-טו)"אלהים כל (ג , ויציצו יפרחו רשעים  שבראותם  האון  אנשי  דברי  הם ואלה .

" סרה: וידברו תועה ה' על יחשבו ואנחה; יגון ישיגו וצדיקים און , הפקר פועלי  של עולם 

רואה  יי ' ואין  אוהב "הוא, פעם צדיקים, אוהב פעם חלילה, לדרך מדרך מׁשנה שהוא או .ַ

ב 768רשעים . הוא כי מזה, רב עילוי  ויתרומם ומטוב "יתברך לטוב, מרע שנוי בעל איננו ה

דרכיו  כל הארץ כל שופט אבל רגע. ובכל עת בכל משתנות  שמחשבותיו האדם כדרך לרע

בארנוהו  היטב כי  אאריך ולא  לעולם . לעד קבועים  והם  החכמה, בארחות הכל משפט ,

" ואמר דבריהם  על הנביא  השיב עצמה הזאת  והתשובה הראשון . מלאכיבבית  שולח הנני 

למשפט  עליכם וקרבתי  א-ה )"וגו' ג , דרכי ,(מלאכי שנשתנו סבורים שאתם  כמו לא כלומר ,ַ

" בפירוש  ואמר אעשה. כן מראשית  עליו שגזרתי ומה הוא, אני אני  לא אלא יי' אני כי 

ו)"שניתי מה (ג, וכן  לעד, יאהב מקדם  שאהב ומה לרצון , מרצון  משתנה שאינו הודיע  ,

רש אמר ויפה לעולם . ישנא מקדם  ז "ששנא ""י  דעתי"אעפ ל שינה לא אפי, מאריך שאני  י 

הטוב  את ולשנוא הרע  את  לאהוב מבראשונה עעלי  לה',"" יום יבוא כי הנביא  והודיע כ.

עצמה, בפני  פרשה זה על והעריך הרשעים. ופורענות  הצדיקים שכר בעיניהם  יראו ובו

" בה לרשעואמר צדיק בין  וראיתם יח)"ושבתם  .(ג ,

‰�‰Âע ישעיה הנביא  כי  נביאיו, כל בפי אמת  ה' ג "דבר פה באר אלא "ה זה, ענין  כ

אחד  בסגנון  מתנבאים  נביאים  שני  אין כי  אחר, בסגנון  שהודיע769שהוא אחר כי לעולם .

אנשים ודור דור בכל ימצאּו כי בנבואה וראה הימים, באחרית ישראל שישיגו הטובות ְִָענין 

הזה  והיאוש הרחמים , מן מתיאשים הם  פשעיהם  רוב ובעבור ומוסר, חכמה בוזי רשעים 

ומושלים והוללות, רע מלא  שלבם לפי  מתיאשים  שהן והטעם  בתשובה. שבים שאינן  גורם 

ושדרכיו  ה', בטוב יאמינו לא  ולכן וכיוצא. והאכזריות  והקנאה השנאה כמו רׁשע  ציורי  ֶַבו

יבין כן בלב המושל הציור כדמות כי וסלח , טוב אל ושהוא  וחנינה, וחסד רחמים ֵית '

השני בבית זה על ורמזנו ב)בזולתו. חלון יא, יותר 770(חדר ויתבאר התקועית, האשה אצל

בעז  הד' נגד 771ה."בבית  החושבים והם  און , אנשי שהן  השניה הכת  בנבואתו ראה וכן 

תועה  יחשבו הרשעים , וׁשלות  הצדיקים  צרת  וכשיראו ובאמונות. בדעות הדעת ְַַשקול

ב  ל "שהוא שתיהן , נגד תוכחתו ער ולכן וכמבואר. למחשבה ממחשבה משתנה "רשע"ה ַָ

" דרכו אמר רשע  ז)"יעזוב נה , ירשיע(ישעיה  ולא הרע דרכו ויעזוב תשובה, שיעשה כלומר ,

בלבו. המושלים  הפנימיים דרכיו על בנוי הרשע  רשעת שיסוד למעלה שאמרנו כמו עוד,

האון"ול  "איש  אמר מחש" און ויהיה "בותיו ואיש הנשחתות  מחשבותיו שיעזוב כלומר ,

און768. אנשי דבורי כאן עד

ע"א 769. פט  סנהדרין 

ו '770. חלון  ב בחדר  שם הזכיר  וכן

זה 771. בספרו רביעי, בית לכתוב עוד בדעתו  כי רבינו  הזכיר כאן 
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אלא  פנימיים , דרכים  על בנוי האון איש רוע  שאין למעלה שאמרנו וכמו אמונים . איש

" אמר כן אחר התועה. שכלו לפי הרוח כיבמחשבות  אלהינו ואל וירחמהו, יי ' אל וישוב

לסלוח  ז)"ירבה נה, ואם(ישעיה טובים, ה' דרכי כי שיאמינו הכתות  לשתי  [נאמר] וזה .

לאמר  באחרון והחל דבריו, לפרש  שלאחריו בכתוב ובא להם. ויסלח  עליהם ירחם  ישובו

מחשבותיכם" מחשבותי לא  ""כי  מחשבות  נגד והוא  און, ב איש השם כי  החושב ה ""

ח  למחשבה ממחשבה להתנחם ,"משתנה הוא אדם  לא כי  כן  הדבר שאין  אמר כי772ו.

ב  השם גם"מחשבות  רע ושונא  טוב אוהב והוא  לעולם, לעד קבועות  החכמה בארחות ה

ה  ונגד כמקדם . "רשע"עתה אמר יי'" נאום  דרכי  דרכיכם  כמנהגי"ולא  נוהג  איננו כלומר .

עד  נשגבות  ומדותי  דרכי  אבל ואכזר. חמה בעל ונוטר נוקם  רע , רק לבו שיצר אדם  בני 

מצוך  הנני  כן  ועל הנביאים . ובספרי בתורה שנזכר כמו חסד ורב וחנון  רחום  ואני  להפליא

לך. טוב ואז בתשובה אלי  שתשוב

ה ' חלון 

"ÈÎממחשבותיכם ומחשבותי מדרכיכם דרכי גבהו כן מארץ שמים  נה ,"גבהו (ישעיה 

"ט) יאמר פן פירוש. האון. ב איש  השם  שמחשבות הדבר אמת  אם  ואיננו "" לעד עומדות  ה

כמעשה  ולרשעים  הרשעים, כמקרה לצדיקים עתה יקרה למה לרצון , מרצון  משתנה

ה  יאמר ופן הזה. המר גלותינו בימי רואות  עינינו כאשר אוכל רשע"הצדיקים ? איככה "

ב  שהשם  לכם"להאמין השמרו השיב זה על כמוני ? להרשיע הרּבה לאשר יסלח  ְִָה

ואמר 773להשוות באחרון  והחל האדם . ומחשבות  לדרכי ומחשבותיו השם  דרכי ולהדמות

מדרכיכם" דרכי  גבהו כן מארץ שמים  גבהו דרכי"כי  בין  כלל ודמיון הׁשוּות  אין  כלומר ,ָ

ב  השם ""ומחשבות  אומרים  שאנו ומה האדם. ומחשבות  לדרכי ה'ה מחשבות  ה', ,"דרך

אחד. ומין אחד סוג יקבצם  לא  האמת  כפי אבל שומעת. אזן להסביר הדברים, נאמרו למשל

וארץ. שמים ענין והוא  לעינים, נראה דבר עם האדם יכולת כפי  זה ענין לכם ממשיל והנני

גבהו  כמה הביטו ונבראים. נמצאים  שניהם הארץ ואת  השמים  את בעיניכם  רואים  הנכם 

" כמו והרום , המעלה גבה אלא והמדה, המקום  גבה על מדבר ואיני מארץ, ונשא שמים  ירום 

יג )"וגבה  נב, עצם(ישעיה  בין  המבדילים  עצומים הבדלים  שני נמצא בזה נתבונן וכאשר .

ומחשבות דרכי בהן שיבדלו העצמיים  ההבדלים שתי  כדמות  שהן הארץ לעצם  השמים 

ב  ונבדל "השם ומאיר טהור השמים  עצם כי הוא הראשון  ההבדל האדם. ומחשבות  לדרכי  ה

ב  השם דרכי יבדלו זה וכדמות  והמזוהם . והעב החשוך הארץ מעצם מדרכי"בעצמו ה

וחנון רחום חסד רב וסלח טוב כי  רע , מכל נבדלים  וטהורים  ישרים ה' דרכי כי האדם .

" כדרך ומזוהמים, חשוכים  האדם  ודרכי וכיוצא. מנעוריו ואמת  רע  האדם לב יצר "כי

כא) ח, ולא (בראשית  לעד עומדים אור מאורי  כל וחלקיו השמים עצם  כי  הוא  השני וההבדל .

כט772. טו , שמואל -א ע "פ

מלהשוות 773. צ"ל 
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" כדרך יעבור ישתנו, ולא נתן חק לעולם , לעד ו)"ויעמידם  קמח, ז (תהלים  שתקנו וכדרך ל ".

תפקידם" את  ישנו שלא להם נתן וזמן  הירח)"חק חידוש הארץ (ברכת מעצם  בזה ונבדלים .

" בפרטיו, משתנה בא שהוא ודור הולך ד)"דור א, ורע(קהלת טוב ומארה, ברכה ועוצר, גשם 

ב  השם  מחשבות יבדלו זה וכדמות ב "וכיוצא. השם  מחשבות כי  האדם . ממחשבות ה "ה

יחד  מהבל המה האדם ומחשבות ישתנו, ולא  לעד מטוב 774עומדים  לרצון, מרצון  ומשתנות 

בשמים כאלו עצמיים  הבדלים  שני נרמוז ואם חכמה. ובלי  טעם  בלי לטוב ומרע לרע,

כל  דעת  מׁשקּול הנשגב ה' על תחשבו ומה יחד; קורצו ומחומר שניהן , הנבראים ִובארץ

לדרכי ומחשבותיו דרכיו בצד-מה ולהשוות להדמות  גדול הבל תהבילו ואיך יצור?

ואינן דרכי  גבהו ומאד מחשבותי  עמקו מאד כי  לדעת  לכם  ראוי  ולכן  האדם ? ַַומחשבות 

ושאני ובמחשבותי, בדרכי  אנכי  וישר צדיק כי  תאמינו אם לכם ודי  כלל. אדם  לבינת ַַמובנים 

בתורתי . שכתבתי  כמו הכל הרשעים , מעשה ושונא צדיקים , מעשה ואוהב אלי  לשבים ֵַטוב

"ÈÎ הארץ את הרוה אם  כי  ישוב לא ושמה השמים , מן והשלג  הגשם  ירד ָכאשר

ונ  והצמיחה אליוהולידה ישוב לא  מפי  יצא אשר דברי  יהיה כן לאוכל. ולחם לזורע זרע  תן 

שלחתיו  אשר והצליח  חפצתי אשר את עשה אם  כי  י-יא)"ריקם , נה, אחר (ישעיה פירוש. .

[בוראנו] ורוממות כבוד עוד 775שהמשיל הזכיר הארץ, נגד השמים  לכבוד ומחשבותיו

וע הארץ, על והשלג  הגשם מורידים  הם כי  השמים מעלת  יודעים אתם זרע"לומר: יש  כן  י 

את אחיה ה' אנכי  כן הארץ. על יחד בשר כל יגוע השמים  יעצרו ואם לאוכל. ולחם ְֲִֶַַלזורע

מקבלים ואינן  אליהם ישובו ולא רביבים יתנו שהשמים אחרית, עד מראשית הנמצאים כל

מן ברכה יקבל טובות  בדרכים ההולך האדם  כי מדרכיכם, דרכי גבהו כן  הארץ. מן  מאומה

ב  ב "השם  הוא אבל והכל "ה. לזולתו צריך אינו כי  גמורה, בנדבה הטובים  בדרכיו נוהג  ה

" כדרך אליה, תשוב שתתן מה כל הארץ כי נכבד, והמשל והכל שלו. העפר מן  היה הכל

העפר  אל כ)"שב ג, אליו (קהלת  ׁשבים  [וארחותיו] דרכיו כל האדם וכן רע . ואם טוב אם ,ִָ

" כדרך רע, ואם טוב תשא אם  לבדך ולצת לך, חכמת חכמת יב)"אם ט, וכמו (משלי .

ואי והצמיחה, והולידה הארץ את  ירוה כשירד הגשם  כי ודאי  פעולתם פועלים  שהשמים

אשר  וכל חפץ אשר כל כי מדרכנו. ית ' דרכיו גבהו כן הזאת; הפעולה ותעדר שירדו אפשר

ע זולתי מאומה לפעול תוכל שלא הארץ כן ואין  יהיה. וכן  יקום  כן  חקות"יצוה משטר י 

ב  השם בחפץ זולתי  וחפציו דרכיו שישלים אפשר אי  האדם וכן  הוא "השמים , אם  ולכן ה.

וטובים ,"ב  נשגבים  דרכיו ובארץ בשמים  כחפצו עושה ובכחו כולו, המציאות  את מחיה ה

ב  שהוא התולדה תצא  שנוי, בלי לעד עומדות ושונא "ומחשבותיו צדיקים אוהב לעד ה

יהיה  וכן בתשובה. שבו שלא  הרשעים מן ויפרע לצדיקים טוב שכר ויתן  הרשעים, מעשה

" אמר זה ועל הזמן. יגיע  תובלוןכאשר ובשלום  תצאו בשמחה יב)"כי נה , כלומר (ישעיה  ,

י774. סב, תהלים  ע"פ מליצה

השערה 775. לפי  וכתבנו מטושטשת המלה
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ריקם , דברי  ישוב לא  כי כולם, הנביאים עבדי ביד דברתי  אשר דברי  שאמלא העת יבוא עוד

אשנה. ולא דברתי  אחת גם יהיה. כן אמרתי אשר וכל

ÌÏÂ‡Âחכמתי ארחות כפי  הכל רבות , רעות בגלות  וסבלתם  בגוים אתכם שהפצתי  מה

הארץ  ואת  השמים  את  בכם  העידותי כי מאז, בתורתי לכם  כתבתי וכאשר כי776העליונה.

ותשמרו  אותי וקראתם תשובו ואם  עונותיכם. בעבור מכם פני  ושאסתיר תאבדון אבוד

המחשבה  לעומתו תשתנה מצבכם השתנות  לעמת  כי אתכם . אגאל אז ומצותי, חקותי

" אמר זה ועל בידכם . והטובה הגאולה והנה חכמה, בארח  שמרו העליונה יי ', אמר כה

להגלות וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי  צדקה א)"משפט נו , תצעקו?(ישעיה מה כלומר .

ותעשו  משפט תשמרו אם  רק ישראל, לבית  חסד חפץ עודנו והוא  ה'? אל רעה תחשבו ומה

און , ואנשי  הרשעים  נגד שמדבר ולפי  לפנים. פנים  משוא  ואין ה' משפט  אלהי  כי  ֵצדקה,

זו  בפרשה להשתמש  הוצרך כן על לעומתם, העליונות  הגזרות וישתנו שישובו והודיעם

" של  והבן ."מחשבה בלשונות ,

ו ' חלון 

"·˘ÁÂ נדח ממנו ידח  לבלתי  יד)"(שמו"מחשבות  יד, אמרה ב הזה המאמר פירוש . .

השני בבית ובארנוהו לדוד. התקועית  ב-ה )האשה חלונות יא, לעניננו,(חדר הצריך נבאר ורק .

פנים , כל על כן  מחייב הדין  אין  אם  במשפט האדם  דם  לשפוך נכון שאין  שהודיעם  והוא 

מצוות הרּבה ולכן בתשובה. לשוב השמש תחת  האדם  יאריך למען חיים, חפץ השם ְִָכי

[לחקור] כדי נפשות בדיני הרבה שני777ודקדוקים  צריך זו ולכונה להם. טוב המות אין  אם 

ימות , העליונה החכמה ארחות כפי ואם  וכדומה. הרבה ודרישות וחקירות והתראה עדים

ב  השם  רואה "יסבב ואם במשפט . ויומת  הדבר שיתגלגל כדי וכיוצא והתראה עדים  שיהיו ה

כן ועל הצילֹו. למען כדין, עליו מעידים  עדים  יהיו שלא יסבב לו טוב המות  שאין ִַהשם 

תורה  שבדין  לפי  אחיו את המכה בנ ּה או [אבשלום ] את  להרוג  דרכו נכון שלא למלך ְָאמרה

ולמות , לחיים [בענין] רבות סיבות שיש  ולפי  שם . שבארנו כמו המלוכה  מדיני  וכן פטור,

ב  השם  חכמת  דרכי  כפי ""ומתהפכות בשם כולם תארה לכן השם"מחשבותה, כי  והודיעה .

אעפ "ב  והנה זמנו. טרם נדח ממנו ידח לבלתי  הסיבות ומסבב מחשבות חשב שהםי"ה

" בלשון  תארום לא בתורה להודיעעצה מצוֹות כונתה שהיתה לפי זה, בבית שבארנו כמו "

ב  השם  שחשב המחשבה כפי זה לעומת זה אלו בענינים בתורה הכתובות ה "שהמצוֹות

" ציוה אחד במקום כן  ועל חכמתו. דרכי כפי  הרוצח מקדם , יומת טז)"מות לה, ,(במדבר

" ציוה אחר העדה ובמקום כה )"והצילו וציוה (לה , הדם , גואל מפני המקלט ערי על וציוה .

דבר " יקום וכו' עדים שני פי  טו)"על יט, זה (דברים וכל החקירה, ועל הדרישה על וציוה .

נדח " ממנו ידח  ."לבלתי 

יט-כ 776. ח, דברים 

ההשערה 777. לפי  וכתבנו מטושטשת, מלה
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"‰Ó‰Â עצתו הבינו ולא  יי' מחשבות ידעו יב)"לא  ד, מקרא (מיכה  בקצרה פרשנו כבר .

למעלה ט)זה חלון ב, השני (חדר בבית  בארנו הנה בביאורו. נרחיב ד)ועתה חלון א (חדר

ב  השם זולתי  יבינום ולא הדעת , מופתי החכמה חקי  על החכמה "שאין אדון שהוא לבדו ה ֻ

פעמים שבארנו כמו העליונות  המחשבות  הן  הן הנפלאים  החקים  ואלו נאצלה. ֻוממנו

ית' וברחמיו בריותיו. עם  נוהג  וכמשפטם לעולם, לעד עומדות ית' מחשבותיו וכל רבות,

" האלוהי  המשורר שאמר כמו לישראל, דרכיו עלילותיו.הודיע  לישראל למשה דרכיו יודיע

חסד  ורב אפים ארך ה' וחנון  ז-ח)"רחום קג , לטובים ,(תהלים  והחנינה הרחמים  מחשבות  יש .

" שכתוב כמו מאלו, הפוכים  ודרכים  מחשבות חימה,ויש ובעל יי ' נוקם  יי ', ונוקם  קנוא  אל

לאויביו  הוא  ונוטר לצריו יי ' ב)"נוקם א, והנה (נחום לרעים. ועונש דין מחשבות  הן ואלו .

אעפ  ית ', דרכיו יודעים  שסודן"ישראל לפי  הבינה, במופתי  הדברים סוד מבינים שאינן  י

שהוא  יאמינו ולא ה', דרכי  יודעים אינן  החכמה ובוזי  הרשעים אבל חי . כל מעין נעלם

""ב  שאמר וכמו לרעים, ורע לטובים טוב בחכמה, עולמו נוהג  ולא ה רמה ידינו יאמרו פן

זאת כל פעל כז)"יי' לב, "(דברים  ואמר זאת, ישכילו חכמו כט)"לּו השני(לב, בבית  ובארנוהו ,

א)(חדר  חלון אעפ חמישי ואולם האדם ,". מבינת נשגבה העליונה החכמה מחשבות  שסוד י

ב  דרכיו היודעים ולרע , לטוב השמים מן  היורדות  והגזרות הפעולות אלהים"הנה "דעת

בבית שבארנו וכדרך רובן , או הללו המפעלות  אדני הּטּבע ּו מה על יבינו הלב, ְְָובאמונת 

משל... דרך על העליונה. ההנהגה דרכי סוד על ּבּדּברנ ּו ְְֵַהראשון

הספר]. של זה בחלק  היד  כתב  הגיע כאן [עד 

0 0 ב '0 נוסח כתב -יד) (מתוך שלישי ה הבית - נעול גן
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השלישי הבית
ÏÂÚ� Ô‚ ¯ÙÒÓ

ÌÈ˙‡Ó ÂÈ˙Â�ÂÏÁÂ ,¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ÂÈ¯„Á

הראשון החדר

‰¯˘Ú Â·Â778˙Â�ÂÏÁ

" ÔÂ˘Ï ÏÙÂ� ‰Ó ÏÚ ,‰ˆÚ‰ ÔÈ�Ú ÏÚ ÌÈ·¯ ÌÈÏÏÎ ÌÈ„˜È‰ˆÚ¯‡˙ ,˘„˜‰ È·˙Î· "

"ıÚÂÈ"" ÔÂ˘Ï ,ÂÈ�È�·Â ÂÈ˙Â¯Ê‚ ,‰ˆÚ.ÌÈ„·Î‰ ÌÈ�È�·· ‰�·È ‡Ï .Ï˜‰ ÔÈ�·· ‰�·È "

" ˙Â�Â˘Ï .ÏÚÙ� ÔÈ�·· ‰�·È‰ˆÚ· Ì˘‰ Ï‡ ÂÏ‡˘Â‰ ""ÌÈ˘ÚÓ‰ ÏÚ ÂÏ‡˘Â‰ .‰

.‰È˙Â˜ÂÁÂ ‰¯Â˙‰ ÈËÙ˘Ó ÏÚ ÂÏ‡˘Â‰ .ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰ ˙�ÂÎ˙· ‰˘Ú˘

א' חלון

שינויים  רק  ביניהם יש א . חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל מועטים][ראה

È˙˘ÙÁזצ הקדמונים  ""בספרי  שרש  על דבר להם  מצאתי ולא של יעץ ל, לשונות  וכל "

"עצה " שרש על דבר במכתביהם מצאתי לא  וכן וגזרותיהן, בניניהן  בניניו חשב " שמותיו "

ואיך  ואחד. אחד כל ענין  מה אלו, שרשים משני אחד כל יונח  מה על הודיעו לא  וגזרותיו,

הללו  שרשים ב' לשונות יבדלו שבהן  ההבדלים  בארו לא גם  בבניניהן , להבנות  צריכין  הם

" של בלשונות  פעמים  הקדש כתבי  השתמשו למה לדעת  בטעמיהם , מאד ,"עצה הקרובים

ב  השם  אצל הושאלו דרך איזו על מחשבה, של בלשונות קבוע"ופעם דרך איזה ועל ה,

על  הנופלות גדולות  וחקירות רבים  פרטים עוד בזה וכיוצא  האדם, בנפש  אחד כל ענין 

שרש הנחת מה על לזולתנו נשאל אם  כי  אני גם  וידעתי  הללו. השרשים שתי תעלומות 

ולשיעץ " נאות, מהבלתי  הנאות  לבחור העצה לקיחת על שהנחתו לחשוב ימהר הוא פוט "

תכלית עד הגיע זה במענהו כי ויחשוב נעזוב. ומה הענין , באותו לעשות  לנו ראוי  מה בשכל

" שרש  הנחת  מה על נשאלהו אם וכן  הזה. השרש הוראת  על "חשב עומק שהנחתו יענה ,

וידמה  זה מענהו לו ויספיק הדברים. מן דבר על לחשוב לאדם לו שאפשר המחשבות  כלל

ההצעות מן  כמה תראה הזה הבית מדברי כי כן  הדבר אין ואולם  הכוונה. סוף השיג כי

הכתובות הסתומות המליצות  בפשט  אור נראה טרם אליהן  שנצטרך המדעיות וההקדמות 

הממהר  תשובות כי  לך יתברר ואז אלו. שרשים שני לשונות  המזכירים הקדש בספרי 

ההעברה  צד על היו עליו 779להשיב עומדים  שהענינים מה כפי  לא רוח. על העולה וכפי

חלונות 778. עשרה רק  רשם  כי  טעות וזה חלונות", "עשרים  במלים כאן כתוב בכתב-יד

עיון779. בלי שטחי, באופן
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ב  השם  בעזרת  בא הנני  כן ועל ידיהן"באמת . על לבאר ומספיקים אמתיים כללים ליסד ה

" שרש הוראת ג "יעץ תוכן ליסד השני בחדר אבוא  כן ואחר ומספיקים", גדולים כללים  כ

" שרש  הוראת תוכן  ידיהן על ההבדלים"חשב לבאר יתבררו האלו הכללים  ומתוך .

הכתובים פשטי  אמתת  על נעמוד ואז אלו, שרשים  ב' לשונות בין  המבדילים העצמיים 

" של בלשונות פעם בלשונותיהן, "עצה המשתמשים של בלשונות ופעם וכל "מחשבה " ,

ב  ומהשם  לעשות, החלי וזה בזה. אלה."כיוצא על מתחזק עמי  אין  כי  עזר, אשאל 780ה

ב' חלון 

ב] חלון א חדר א נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.ÔÂ˘‡¯‰" לשון  שכל מוסד, ליסוד י ֹוסד ושמותיו עצה הנני  ובניניו תואריו " ֵ

והוא  מעשה. לעשות  המוחלטת  ההסכמה על כולם  הנחת הקדש, בספרי הנכתבים 

אז  הסכמתו, כפי מעשה ויעשה כך, או כך שיעשה הדברים  מן  בדבר האדם  כשיסכים

" בתאר ההסכמה הענין ,"עצה תתואר באותו לו שהיו וההתבוננות  וההשכלה העיון  לא ,

" המתוארת היא  ההסכמה גמר יתכן"עצה אלא  לא  מעשה, לידי עדיין הדבר בא  לא ואם .

" בתאר ההסכמה לתאר אעפ "עצה לנו אולי", כי כך, או כך שיעשה מסכים  הנפש  שבעל י 

כשתזכר  ו[אף] לעשותו, וינחם שהסכים  מה על מהשען לבבו יר לידו המעשה ֵַכשיבוא 

" לקח  שלא  דבר מאחרית ויתברר כהסכמתו. יעשה לא אלא עצה עליו שאינה אחר "

שלפעמים הנפש, בחכמת גדול [יסוד] גם  כי  המעשה. אחריה שנמשך מוחלטת  בהסכמה

בעצמו  מאמין  הנפש  ובעל הענינים . מן בענין  כך או כך לעשות האדם לב על מחשבה תעלה

לבו  ימלאנו לא  לידו הדבר וכשיבוא מחשבתו, כפי מעשה יעשה לידו הדבר [יגיע] שאם

הסכמת על ערעורים ספקות  להטיל אז ויתחיל בנפשו, תהפוכות יתעוררו כי לעשותו,

בלבו  חזק שהיה מה גדולות  בדחיות ולדחות  בנפשו, הנה עד קבועה שהיתה ֵָמחשבתו

ב  שהשם הטעמים מן  אחד זה ב "תמיד. הוא  כי בנסיונות , האדם  את מנסה צריך "ה אינו ה

" כדרך הכל גלוי  ולפניו כליותלנסיון , בוחן לב חוקר יי' י)"אני יז , לפעמים(ירמיה ואולם .

האדם כי  יותר. ּולהזּכֹות להתקדש  בעתיד ושיתאמץ מטעותו, להצילו האדם את ְִַינסה

בצדקו, יעמוד לידו פלוני או פלוני  דבר יבוא ואם  לבב, וישר צדיק שהוא בעצמו יחשוב

ב  והשם  מעשותו. להזהר או לעשות בלבו שמוסכם וכשיקרה "לפי  מוטעה, שהוא מבין  ה

מה  יעשה או שיעשהו, תמיד במחשבתו עליו שהסכים  מה יעשה ולא לבו יפול הנסיון 

ב  השם מנסהו ולכן  יעשהו. שלא תמיד עליו וישר,"שהסכים  זך לבו שאין להורותו בפועל ה

ב  השם אל ושב יותר נפשו לזכך האדם יתאמץ כן ידי היו "ועל זה וממין לו. ורפא  ה

" שכתוב וכמו כראוי , לב ישרי היו שלא להודיעם במדבר, אבותינו שנתנסו למעןהנסיונות 

לא  אם מצותיו התשמור בלבבך, אשר את  לדעת לנסותך ב)"ענותך ח, .(דברים 

כא 780. י, דניאל  ע "פ מליצה
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ÔÈ‡Â" לשון יפול לא כאלו הסכמות מין  שעל להודיע  רק בזה, להאריך "עצה הכונה ַָָ

" לשון  אין כי  הקדש , מעשה עצה בכתבי יעשה שהמסכים  הגמורה ההסכמה על אלא נופל  "

האדם שלפעמים לרעה, ההסכמות  לענין  הוא  כך הטובה בענין  שהוא  וכמו הסכמתו. כפי

זה  ועל שהסכים, ממה ויתנחם  ויפחד לבבו יר לידו הדבר וכשיבוא רעה, לעשות ֵַמסכים 

ז  רבותינו על"אמרו לט הקב "ב)"(קידושין אין  רעה למעשה "מחשבה מצרפה אמרו "ה לא .

רעה " השם ,"עצה בעיני  רע וזה לידו, הדבר כשיבוא  כהסכמתו עושה בעצה שהמסכים לפי ,

שיתבאר  וכמו שנאנס , או לידו, הדבר בא  שלא או אלא  הדבר, מעשות נמנע  בצדקתו לא כי

התאב  שזה גלוי  ית' לפניו כי  למעשה, מצרפה אינה רעה מחשבה אבל השלישי . בכלל

שבסתר ל  הסגולה בזרע  הרבה נוהג  וזה שהסכים ממה ירף דבר לתכלית כשיגיע  דבר-עבירה

ב  השם מוסר ופחד והיראה הבושת  דרכי  השתרשו בעת"נפשותיהם  בנפש יתגלו ואלה ה,

ב  השם  ואין כהסכמתו. יעשה ולא מחשבה "המעשה שהיתה הרעה, מחשבתו על מעניש ה

" וכענין  אדם , של רצונו נגד היצר מתגרת עולה הבל זו המה כי  אדם מחשבות  יודע  "יי'

יא) צד, "(תהלים ונאמר אנחנו , עפר כי זכור יצרנו ידע הוא  יד)"כי קג , לפרש(תהלים  וכשנגיע .

בעז  זה."הכתובים  על עוד ידובר ה

ב' חלון 

ג][ חלון א חדר א נוסח לכאן, מקביל  ראה

ÏÏÎ‰.È�˘‰" לשון  שאין  הראשון  בכלל שיסדנו ההסכמה עצה בהיות על אלא נופל "

" לשון להניח  יתכן לא שוב מעשה, פיה על המסכים שיעשה ההסכמותעצה ההחלטית  על "

השכליות הדעות כלל כמו במציאות , מעשה בהן שאין  בענינים  בלבו האדם שיסכים

ימצא  אם  גם  ובדעתו, בבינתו בשכלו צודק מהבלתי הצודק כשיברר תמיד והמדעיות ,

בלשון781מופת כזאת הסכמה תתואר לא  הוא, שכך בהחלט  שמסכים מהן  דבר על ישר

במחשבת"עצה " תמיד נשאר אבל ההסכמה מן  הנמשך בפעל מעשה כזה בענין שאין לפי  ,

או  משולשת עגולה היא  אם  הארץ, תבנית  על האדם כשיחקור משל דרך על לבד. הלב

הסכמה  בלבו ויסכים כדורית , שהיא  חותך מופת ימצא אם גם  כדורית , או מרובעת

" לשון  הסכמתו על יפול לא  תבניתה, היא  שכך מעשה "עצה החלטית  ימשך לא  כי  ,

ההלכות בכל וכן  הגלגלים, ותבנית המאורות מהלכי  על החקירות בכל וכן זאת . מהסכמתו

ואין לבד, הלב במחשבת  הנתלים הענינים כל כלל דרך ועל ובאמונות , בדעות העליונות 

" בלשון  עליהן  ההסכמה יתואר לא ומעשה, פעולה לשונות"עצה בהם עליהן  יונחו אבל ,

שנבאר  וכמו והוראתו, ענינו כפי  אחד כל מזמה, או מחשבה שכל, ידיעה, בינה, של

בעז  במקומותיהן הללו פסוק "הלשונות גם המקרא  ספרי  בכל תמצא לא  כי  אמת, והכלל ה.

" לשון בו שנכתב שנמשכו עצה אחד ההסכמות  על כולן  נכתבו אבל כאלו, הסכמות על "

" לשון  מהם באחד נכתב לא  וכן הזה. הבית מדברי  שתראה וכמו בפועל, מעשים "עצה מהן

הגיונית 781. הוכחה
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הענין והוא ההסכמה, מן המעשה נמשכה כשלא  המעשיים, בדברים  הלב הסכמת על

הא '. בכלל שבארנו

ג' חלון

ד] חלון א חדר א נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.È˘Ï˘‰" לשון הקדש  כתבי  אעפ עצה יניחו בהחלט, המסכים על לא "" שהיועץ י

וכבר  לו, חוצה ענין מפני או זולתו ידי על אנוס הוא  אם  עצתו, כפי מעשה לעשות  יוכל

ולכלות להחל בתקפו עומד עודנו היועץ שלב לפי  הדבר וטעם הראשון . בכלל זה על רמזנו

שזולתו  או לידו, הדבר בא שלא אונס, מפני  רק נמנע ולא לעשותו, עליו שהסכים  המעשה

המעשה  ממנה נמשך שהיה עד חזקה הסכמתו הרי מעשהו, מהשלים  מנעֹו ממנו ְָהתקיף

" בלשון כזאת  הסכמה תתואר ויפה לו, חוצה מענין  שנאנס  הן"עצה לולי זה וממין  .

אעפ  חזקה הסכמתם  הרוב ועל הבריות, עם להרע הרשעים שמסכימים שלא "ההסכמות י

ב  השם כי העליונה, ההשגחה והיא להם , חוצה ענין בעבור המעשה ממנה ימנע"תמשך ה

אורם  טו)"(עמרשעים  לח, איוב חפץ פ מהשלים אנוסים הם  והנה בידם . חפצם  יצליח  ולא  ,

בלשונות הקדש בכתבי הסכמתם יתארו כן  ועל הסכמתם, כפי  עושים היו כן  ולולי לבבם

""עצה " אומרים  שאנו ומה הקדש. לתאר בכתבי  יכולים אינם אדם  מבני שההמון לפי "

" בתאר כאלו מעצתם"עצה הסכמות שיתנחמו ואפשר מעשה, נעשה לא שעדיין בהיות  ,

ב  השם כן לא הראשון. בכלל שבארנו וכמו לנו בשר עיני  כי  המעשה, יצר "בשעת  המבין ה

הנבואה  בספרי כשידברו ולכן  לא, או גמורה הסכמה כזאת  הסכמה אם יודע  הוא מחשבות ,

שנאנסו  לולי הסכמתם כפי מעשים עושים ושהיו גמורות  הסכמות  המסכימים מאנשים 

""ע בתארי יתארום  להם, חוצה ענין  ."עצה י

ה] חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ·¯‰" לשון הקדש בכתבי יניחו שלא עצה לא בהיותה החלטית , הסכמה על "

בי הוא והמשפט הלב, משפט כפי החלטית הסכמה על תמיד יונח  ואולם הלב. ןבמשפט

הללו  והאופנים הדרכים  והיו הענין, באותו לבו על שעלו שונים  ואופנים מתחלפים  דרכים 

ידוע בדרך וכשהסכים  יבחר. דרך ובאיזו לעשות  מה כדת  נבוך והיה זו. את  זו סותרים 

" בלשון ההסכמה תתואר אז כהסכמתו, ועשה הרבים הדרכים בא "עצה מבין  לא  אם אבל .

מיד  אלא  שונים, ואופנים  דרכים  הענין באותו לבו על עלו לא  כי  הלב במשפט כלל הדבר

גמורה  הסכמה בדמיונו והסכים  כזה, בנדון לעשות ראוי  שכן  לו נדמה לבו, אל הדבר שנגע 

" בלשון  הסכמתו תתואר לא  כהסכמתו, רעה "עצה ועשה עשה ראובן  משל. לך ואתן .

זה  בענין נפתחו רבים  דרכים כי לעשות, מה כדת ידע  לא  אבל לשמעון, לו וחרה לשמעון 

עליו  לנטור השני הדרך כרעתו. לו ולשלם  מראובן  להנקם  האחד הדרך שמעון. לב לעיני 

ביראת הרעה לו למחול השלישי  הדרך ממנו. אז ולהנקם  אחר עת  עד ולהחריש שנאה
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ב  בדעתו "השם שקול והיה אחר, לדרך סותר דרך והנה אחרים . דרכים עוד בזה וכיוצא ה.

כפי ואחד אחד בכל ויצא ודרך, דרך בכל והתבונן כשהשכיל כי יבחר. במה בלבו ונבוך

אופן ועל הרבים, הדרכים  מבין ידוע דרך על כשיסכים  הנה רע . וענין טוב ענין  עיונו

" בתאר ההסכמה תתואר אז כהסכמתו, ויעשה החמישי, בכלל לא "עצה שיתבאר אם אבל .

ובחמתו  בו, בערה וחמתו אפו חרה מיד הרעה, כשקבל אלא הלב, משפט  לכלל הדבר בא 

אעפ  כן , ועשה מראובן להנקם המעשה,"הסכים ממנה שנמשך חזקה הסכמה שהסכים  י

" בתאר כזאת הסכמה תתואר דרך "עצה לא  עמד ולא בלבו התגלה לבד הנקמה שדרך לפי ,

לבו  במשפט לשפוט צריך היה ולא  לעשות , מה כדת  כלל בלבו נבוך היה ולא כנגדו, אחר

" לשון שתמצא מקום  כל בזה, כיוצא כל וכן רבים . דרכים הןעצה על הקדש, בכתבי "

השכל. משפט  אחר הסכמה על עניניו תמיד אדם, בני  בפעולות  הן  האלהיים , בענינים 

" שרש  על כשנדבר השני  העניניםחשב ובחדר מן ענין  שהוא  לפי  דברים  זה על נוסיף "

" שרש בין  "יעץ המבדילים לשרש ."חשב "

ו] חלון א חדר א נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.È˘ÈÓÁ‰" בתאר המתוארת הגמורה השכל עצה ההסכמה מכח מקורה אין  "

הסכמותיו. יסכים  שבה בה הנטוע פרטי אחר מכח אלא  האדם, בנשמת  הנטועים  והבינה

" בתאר הזה הכח  נתאר מ "כח -העצה ואנחנו זה בספרנו כשנדבר ותמיד תהיה "כח -העצה ". ,

לעשות רבים  דרכים מּבין  דרך על הסכמה האדם  יסכים שבו בנפש הנטוע  הכח על ִֵכוונתנו

דרכים מבין ידוע דרך על לעשות  כשיסכים  האדם  הוא, כך בזה והכוונה פעלים. פיה על

וכדרך  ממנו, לנטות  אפשר שאי הדבור, מופתי  בדרך הסכמתו היתה לא בלבו, שנגלו רבים 

השכל  מכח מקורה תהיה אזי כזה, באופן הסכמתו היתה שאם  וההנדסה. המספר מופתי

המופתים ּתולדנה האלה המאורות  מן  כי  בנפשו, הנטועים שיש782והבינה הדברים  בכל ְִֵָָ

" בספר שיתבאר וכמו מופתים , עליהן  גניםלנו אדם"מעין  בני  שהסכמות  לפי אבל .

השכל  פי ] [על מקורה אין  שוב במופת. [והוכחה] ההסכמה יושר לכך אין דבר על שמסכימים

" שתארנוהו אחר מכח  אלא  והדעת, ידו כח -העצה הבינה על להסכים  בנפשותינו הנטוע  "

נקל  ובדעת בבינה ומוכרח  מופתי  בדרך אדם בני  הסכמות  שאין לבאר ואולם הסכמותינו.

על  [המעיין ] והבינה השכל מעוצם  החלטית ההסכמה ׁשּתולד תצייר איך כי והוא לדבר. ִֵֶָלנו

בכלל  שבארנו בהיות  ומסכים , בוחר הוא דעתו שיקול חקירות פי ושעל נועץ, שהוא  הענין 

" לשון הנחת שאין  הוא עצה החמישי  והמשפט  הלב. משפט אחר שהיא  ההסכמה על אלא  "

האדם שכל בכח שאין יודע  ואתה מחברו. הפוך אחד שכל בלבו, שנגלו רבים דרכים בין 

בפלס  ופרט פרט  כל ולשקול ודבר, דבר בכל שיש  והפרטים הדרכים  כל את להקיף ובינתו

ויאחוז  הכזב, צדדי כל שידחה עד שבו, והרע [הטוב] משפט במאזני ודרך דרך וכל ישר,

כי לומר תתעקש אם גם  ונאמן . ישר במופת ברע  וימאס  בטוב שיבחור עד והאמת , הנכונה

ההוכחות 782.
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כל  את בשכלו שהקיף לאדם  יתברר במה נא  הגד ולבינתו, האנושי לשכל מסור זה משפט 

שרוב  ונודע עליהן . אורו  את השכל ושהשפיע פרטיו, וכל עליו, נועץ שהוא  הענין חלקי 

שתים , או אחד ממנו נעלם ואולי הדבר. על נועץ שהאדם  בעת  הלב מן נשכחים הפרטים

על  לעמוד תחפוץ ואם  כזאת . הסכמה פי  על שיעשה במעשהו ויכשל מעוקל מופת [ויצא]

הראשון  בבית שבארנו מה זכור זה, ענין  א')אמתת  חלון א' מופתי(חדר החכמה בדרכי שאין 

ובארנוהו  נמצא , במציאות  מזה זה הפוכים  דרכים  שתי חכמה דבר בכל שיש בעבור הדעת ,

ד')שם חלון ב' ט (חדר בטוב הוכחנו גם ובינתו . האנושי  השכל בכח  אין זה שמטעם עם

ענין על מדברים  שאנו עצמו הדבר והוא במקרה. אם כי  ובברור באמת  חכמה חקי  ֻלחקוק

בכח  אין שוב זו, את  זו סותרים  רבים  דרכים בו שיש בדבר אלא עצה שאין לפי  כי  העצה,

קבועה. ובדעת  ישר במופת  הנכונה ההסכמה ולגזור בהחלט עליהן להסכים  האנושי  השכל

¯Á‡Â לגזור ובינתו שכלו יועילוהו מה מופתי , בדרך האדם הסכמת  שאין שנתברר

בעצם שהן  המנהגים מכלל שהוא דבר על נועץ כשהוא לומר צריך אין החזקה. ההסכמה

לבררם אפשר שאי  הדברים  שהן  הרביעי, בחלק שהמשלנו המשל וכדברי החכמה. דרכי

משל  דרך על ומתנו, במשאו העולם  בדרכי מעניניו ענין על הנועץ גם אבל הדעת. במופתי

ג  שיש בזה, וכיוצא  ימכור וכמה יקנה מין  מכל כמה למכרם, יסע  מקום דבר "לאיזו בכל כ

הנה  שכלו? משפט על אלה בכמו ישען איך מזו. זו הפוכים שונים  וענינים  דרכים מהן 

יותר  עוד עליה, לשפוט  המבוקש  ופרטי חלקי  כל [להקיף] האדם  לשכל אפשר שאי מלבד

המהפכים השמש תחת  רגע כל המתחדשות  והתמורות המקרים  ממנו התעלם מזה קשה

מהם נעלמים  בהיותן להבין  הּבינה ולא לדרוש השכל יוכל לא ועליהן לטוב. ורע לרע  ִָטוב

" בספר שיתבאר וכמו תבאנה. גניםטרם  בעז מעין האדם"" הסכמת שאין  שנודע  ואחר ה.

דבר "ע על להסכים  שיחפוץ פעם  וכל בלבו, נבוך תמיד שיישאר לו ראוי מדעי , מופת  י

תהיה  פן  כפיה, ויעשה עצתו על יבטח איך כי הסכמתו. על ודאגות ערעורים לו ִָשיתחדשו

ב  שהשם האמת  אבל מכשול. לצור כן אחר הסכמות"לו יסכים  שבו כח  האדם  בנפש  נטע  ה

" והוא ענינו כח -העצה החלטיות , יצוייר לא מאד, נפלא הזה הכח  ויעשה בנו. הנטועה "

ולא  לפנינו, הבא ענין  שכל והוא  הראשית בהשקפה ערכו איש ידע ולא העיון , בתחילת 

הפוכה  אחת כל לבבנו, על רבות  מחשבות  יעלו כי בו, נתנהג  וכיצד הדבר משפט נדע 

מתהפכים רבות  תחבולות  ותהיינה הדרכים, בכל ונבין ונשכיל נבוכים, ונעמוד מחברתה,

לגזור  והבינה השכל בכח  שאין  לפי  שאמרנו מטעם ממבוכתנו, נמלטנו לא  ובכולם  בלבבנו,

וגזרה  מוחלטת  הסכמה בקרבנו נמצא פתאום  הנה הדעת . במופת הישרה ההסכמה על

ב  זה ויהיה לבנו, לעיני שהצטיירו הרבים הדרכים  מכל אחד דרך על "כח -העצה "גמורה

ידוע . בדרך מעשה לעשות  המסכים  הוא  כי בנפש, הנטועה

Ï‡Âכן הדבר אם  והגוזר. המושל הוא שבנפש והרצון  האדם, ברצון תלוי שזה תחשוב

ההסכמה "אעפ  על לגזור לבד בכחו אין  ידוע , לדרך ונוטה רוצה הוא ברצונו שהאדם  י 

מציירים שהן הסכנות  ובציורי  בטענותיהם, אותו מחרידים ובינתו שכלו אם  והמעשה,
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מוהר  השלם  החכם  שכתב וכמו בו, שבחר בדרך ""לפניו בספר דלמדיגו יוסף 783"איליםר

מדינית , ממשלה אלא  אדוניית , מוחלטת  ממשלה הנפשיות  הכחות על ימשול לא  שהרצון

יביאנו  הזה הכח בהתגבר כי  בנו, הנטועה הגבורה כח  לו קרוב ויותר שם. האריך ועוד

השם . אנשי הגבורים  יעשו כאשר לו, המנגד הפחד כח על ויתגבר בסכנות , עצמנו להכניס 

יבהל  ולא גמורה, הסכמה האדם יסכים הגבורה כח שבהתגבר לחשוב תוכל לזה ודומה

כי בו, שבחר בדרך שתהיינה שאפשר והבינה השכל שמציירים  והסכנה המכשול מציורי 

תחת בכתוב נזכרו והגבורה העצה בין שיש  הזה הקירוב ומפני  כולם. על ויתגדל יתרומם 

" באמרו אחד וגבורה סוג  עצה רוח וגו' יי' רוח עליו ב)"ונחה יא, ששתיהן(ישעיה לפי ,

כח  מעשה כי בנפש, אחד ענין  וכח-הגבורה כח -העצה אין  זאת  בכל ואולם הלב. בגבורת 

כמו  כן , לעשות  נכון  כי עליהן, גוזר שהשכל הכרחיים בענינים  לבד תפעל הגבורה

המחשבות התהפכות  אין  כזה שבענין ומולדתו. ארצו עמו, ונפש  נפשו להציל במלחמות 

אלא  להסכמתו. המנגדים  כוחותיו על להתגבר שיצטרך עד לא, או לעשות  ראוי  אם בלב

אם כי גבורה, תתואר לא זה וזולת  גבורה; מעשה לעשות לבבו ורכות פחדו על שיתגבר

ומתנגדות שונות דעות בין  ודבר דבר בכל ההסכמה שהיא העצה כן  שאין  מה לב. זדון

פרטי כח צריך לזה לא. או לו לטוב ממנה הנמשך ושמעשהו טובה, שעצתו בטחון מבלי 

ואעפ  לבבו. ירך ולא ידיו תרפינה לא  שהסכים, כמו לעשות יתמכהו הזה והכח י"בנפש ,

בגבורת מעשהו ויעשה בהסכמתו יתחזק הנה לו, לרע הסכמה שהסכים  שאפשר יודע שלבו

הזה. הכח 

‰˙‡Â ז שקדמונינו ג "רואה חשבו והגבורה,"ל הרצון  מלבד בנפש  נוסף כח  שהעצה כ

" אמרו שהם  והשכל. הבינה יועצותומלבד כליות  מבין, א)"הלב סא, הבינה (ברכות  יחסּו .ֲִ

מ  נמשכת העצה שאין  להורות לכליות, והמועצות נפשיללב, מכח  אלא ומשכיל, מבין  לב

פעולותיו  מגלה אחת  שכל הנפשיות  הכחות  שאר כל כמו בכליות , פעולותיו השופעת

לכליות , ההסכמה גמר שהיא העצה ׁשיחס ּו במה טבעי טעם  ויש הגוף. מכלי מאחד ֲִֶביותר

שבענין כמו השלישי, בכלל שאמרנו וכמו והבינה, השכל משפט הוא  לה שקודם בעבור

חמדתו  להוציא העיקר והן בכליות . נודעת  הגמורה והתאוה תחלה, חומד הלב התולדות 

השני  בבית שרמזנו וכמו ד)לפועל, חלון סוף ה , "(חדר שפתיבפסוק בדבר כליותי ותעלוזנה

הראב "מישרים בשם ז ", זה "ע  מכל לפועל. הלב משפט  להוצאת  העיקר היא  העצה וכן  ל.

ר  הזה הכח כי ""תבין בנו,"כח -העצה ל נטוע שהיה ולולי  האדם . בנפש  גדולה סגולה היא ,

שנעלם החכמה בעניני או העולם, בדרכי קטן  או גדול מעשה לעשות  מתחזקים היינו לא 

דבר  בכל בלבו יצטיירו ובינה שכל ובעל הציורים בעל שהחכם  לפי  כי בהן . המשפט ממנו

והיה  ישר, מופת  בלי ומרחקים , מקרבים ומרכיבים , בונים ובינתו ושכלו רבים, דרכים 

יסכים פן  מדאגה הדרכים , מבין דרך על נשען  היה ולא  בתחבולותיו, מתהפך ְִָָתמיד

אדעסא783. 115(תרכ "ד)מהד' עמ' החכמה" "אוצר ובתוכנה בנדפס, 90 עמ'
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ר  הזה, והכח  דרך "[בטעות]. על להסכים  לבו ומחזק ממבוכתו הממלט הוא  כח-העצה ל

והבן . ידוע ,

ד' חלון

מקבי ז][ראה חלון א  חדר א  נוסח לכאן, ל

ÏÏÎ‰.È˘˘‰אדם נפש  שיש הכונה ואין הנפשות. בכל נטועה אינה כח -העצה

הראשון בבית  בארנו שכבר אחרי כולה, כח -העצה תחסר ג ')במציאות חלון ג' שנפש(חדר

שם  ואמרנו בראשית. מעשה כל כחות כוללת ב')האדם  חלון ד' כח (חדר ממנה תחסר שאם

" בתאר עוד לתארה תוכל לא  בהחלט  אדםאחד בכח "נפש כמו זה בכח  נוהג  הענין ואולם  .

שם  שאמרנו הבינה ובכח  שם)השכל וכן(שם למעט . רב בין הנפשות בהן שנבדלין 

גדול,כח -העצה "ב  במשקל כח -העצה בה נטוע  נפש יש  למעט. רב בין הנפשות בה נבדלים "

שם  בארנו וכבר בקרבה. חלושה שכח-העצה אחרת  נפש  ג ')ויש  חלון ו' שכלו (חדר שכח  שמי  ֹֹ

בתאר  הקדש בספרי  יתואר ידוע , במשקל גדולה בינתו שכח  מי וכן ידוע , במשקל ֹגדול

"משכיל " או שם "מבין" בארנוהו זה וגם הנפשיות  הכחות  שאר לענין וכן י . חלון ה ' .ב)"(חדר

ב  והשם  ולשערו, להגבילו האדם  על קשה זה שדבר שם  אמרנו משקל "ועוד יודע  לבדו ה

" תאר וכן  יקרא . שמות לכולם  והוא ותעצומו. גדלו ציור, העצה כל יונח איש לא באמת " ָ

שכח-עצתו  מי  ואולם  ידוע . בשיעור גדולה שבנפשו כח-העצה שמשקל מי  על ֹזולתי 

אם גם  קטן , או גדול לעשות החלטית הסכמה להסכים כח  בנפשו שאין  כמעט  חלושה,

מכל  יעשה, לא  או יעשה אם בין  רב הבדל שאין מועט ענין  עליו להסכים  שרוצה המעשה

שבארנו  וממה החלטית . הסכמה בנפשו ימצא ולא במחשבותיו מתהפך נבוך יעמוד מקום 

להיות יוכל אך והבינה. השכל קצר הזה האיש היות בעבור זה שאין תבין  החמישי  בכלל

מנפשו  עצה שיבקש או עמו יועצים ואם  כח-העצה. חסר אבל ומבין , משכיל בטבעו שהוא

יחזור  וכן אחר. בדרך ורגע זה בדרך רגע ובמועצותיו, בתחבולותיו היום כל יתהפך לעצמו,

יסכים והבינה השכל חלוש  שהוא  אחר ואיש מוחלטת. הסכמה שימצא מבלי  חלילה הדבר

בנפשו. חזקה כח-העצה בהיות  כעצתו, ויעשה כרגע

ח] חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ·˘‰" האדםכח -העצה בנפש  זולתי  בעלי -חיים, שאר בנפשות נטועה אינה "

הראשון  בבית בארנו כבר שהרי מוכרח , והטעם ד')לבדה. חלון ג' הבעלי-חיים(חדר שכל

הכחות בהן שאין  לפי  ובבחירה ברצון  פועלים  ואינן במעשיהן, מוכרחים  הם האדם  זולתי 

שכל  לפי בעצה, מעשיהן עושים שאינן  מזה ותבין והבינה. השכל נעדרי והן  והפוכי-הכחות .

הציור  כפי לעשות המכריחה בה המצטייר אחד ציור פי על טבעית בהסכמה הוא שיעשו

בכלל  אמרנו שהרי לעצה, צריכה אינה כן ואם בקרבה. מתגלה ממנו הפוך ציור ואין ההוא ;

שאין ולפי  בו. שהתגלו רבים  דרכים בין  הלב משפט  אחר הסכמה אלא עצה שאין השלישי 
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כלב  באזני  המחזיק משל דרך על לכח -העצה. צריכה אינה שוב בעלי-חיים  בשום  זה

וכ  ולנבוח לנשוך מנהגו כפי מעשים  יעשה ובעבורה העזות מדת בו שיצטייר יוצא.ומושכו,

ההפוכים הדרכים  בין  לשפוט  שיצטרך עד ממנו, הפוך אחר ציור בו שיצטייר אפשר אי אבל

ב  ""כח -העצה "ולהסכים לשון  הקדש כתבי בכל תמצא  לא ולכן  בעלי-חייםעצה . שום  על "

" לשון דבר ושוה האדם . "עצה זולתי  לשון עם  ו חכם" בבית"חכמה "" שבארנו וכדרך ,

א')הראשון  חלון ג' .(חדר

ט] חלון א חדר א נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.È�ÈÓ˘‰החמישי הכלל ודברי  זה ותבין צפּונה. נטיה בהכרח היא  עצה ְָשכל

להסכים אפשר שאי לפי  בנפש, הנטועים  והבינה השכל מכח העצה מקור שאין  שאמרנו

נאמן , דרך 784במופת  על להסכים  מנפשו מוכרח  שהאדם הכונה ואין  הכרח. כמו היא  ולכן

ומנהגיו. כוחותיו כלל על מושל האדם אלא  כן. לומר חלילה הסכמתו. פי על ולעשות ידוע 

המשל "ואעפ  כמו הסכמתו. פי על מעשה מעשות ישתמר יחפוץ אם  עתה, שמסכים י 

מראובן , להנקם בהחלט  שמעון  הסכים  אם  גם  הנה לשמעון . שהרע ראובן מענין  שכתבנו

" לו ויאמר רעהו אליו יבוא  אם כהסכמתו, עושה לו והיה ומחול למעני עצתך יוכל "ּבטל , ֵַ

אומרים שאנו מה ואולם  בזה. כיוצא  כל וכן  רעהו, את באהבתו מנגד עצתו להשליך שמעון 

ר  בהכרח הבוחרת"שהעצה בנפש , שהתגברה צפּונה מנטיה הלב הסכמת  תהיה שתמיד ְָל

הדרך  באותו יסכים ופתאום לבו, לעיני  שהצטיירו הרבים הדרכים מבין ידוע  בדרך בטבעה

אחד כח -העצה "ב  בענין  עצה בעלי אנשים  עשרה שיסכימו יתכן זה ומטעם בנפש . הנטועה "

ההסכמה  ותהיה והבינה, השכל במופת יסכימו שלא לפי  כי  מזו. זו הפוכות הסכמות עשר

שבארנו  וכמו בנטיותיהן נבדלים  שהן  כמו לכן אחד. כל שבנפש צפּונה נטייה פי  על ָלבד

הראשון  חמישי)בבית חלון ח נבדלים(חדר הם כן  כמו בלב, הציורים  המ ׁשל ְֵֶמענין 

כל  והנה ממנו. והמסתעף נשמתו אל המשתוה הדרך כפי אחד כל ויסכים  בהסכמותיהם,

לנפשו  ערב ההוא  הדרך היות בעבור זה, באופן ולהסכים לבחור מנפשו כמוכרח  מהן  אחד

וכן הזקנים, מן עצה בקש רחבעם הנביאים. מספרי משל לך ואתן  אליו. משתוקקת והיא

משלו  הזקנים  שבלב ולפי רכים , דברים שישיב יעצוהו והזקנים הילדים. מן  עצה בקש

" כדרך בחכמה, עצתם היתה ולכן החכמה, חימה ציורי  ישיב רך א)"מענה טו, "(משלי ולשון,

גרם תשבר טו)"רכה כה, יעצו (משלי ולכן  הלב, וגובה הסכלות ציורי  משלו הילדים  ובלב .

"785בסכלות כדרך גאון, שבר יח)"לפני  טז , נמשכת(משלי ותמיד היועצים. בכל הוא  וכן ,

ב  עליה מסכימים  רע אם טוב אם  שבלב צפּונה מנטיה מקורה "כח -העצה "העצה אין  כי  , ְָ

ע בינה במופת ,"מרוח  עצתם יושר לברר יכולים הזקנים  היו שאילו הדעת. מופתי לא 786י

הגיונית 784. בהוכחה

קשות 785. לדבר

הגיונית 786. בהוכחה
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כפי המנהגים בעניני  השאלה בהיות אבל שעשה. כמו הטובה עצתם  עוזב ירבעם  היה

ציורי מושלים  היו רחבעם בלב גם כי שקרה, מה קרה הדעת מופתי עליהן  שאין  החכמה

בעבור  הילדים לעצת  שמע  ולכן בכתוב. כנזכר מסבה היתה ה' מאת כי שעה, לפי הסכלות 

ההיא. בפעם לנפשו [נעמה] שדרכם

ה ' חלון 

מקבי י'][ראה חלון א חדר א נוסח לכאן, ל 

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ˘˙‰" בתואר האדם  את לתאר "יועץ יתכן לומר ונוכל ולרע, לטוב פלוני"

טוב  ו "יועץ רע", יועץ "פלוני  או בליעל " שבארנו "יועץ מה על נשען הזה הכלל וענין .

שמושלים טוב איש  היועץ בהיות ולכן צפּונה, מנטיה בהכרח  היא שהעצה והוא  ְָלמעלה.

טוב. ימצא  פיו על והעושה הישרים, דרכי  כפי  מועצותיו תהיינה טובים , ציורים  לבו בקרב

כפי מועצותיו גם  תהיינה רעים  ציורים בו שמושלים ובליעל, רע  איש כשיועץ ולהיפך,

כל  היו והדעת , הבינה מופתי  בכח העצה היתה ואילו יכשל. פיו על והעושה הרעים. דרכיו

לנטות אפשר שאי המופת  בכח  אחת  הסכמה להסכים  מוכרחים אחד דבר על היועצים

בדרך  לעשות ברשעתו עצות שנותן בעבור ואם במציאות . ובליעל רע יועץ היה ולא  ממנו,

שמסכל  או המדעי , למופת המופת787המנגד שוב 788דרך והנכון , האמת נגד ויועץ וטועה

" בתאר להּתאר ראוי היה ""יועץ לא  בתאר הסכמתו ולא הלשונות"עצה , הנחת שאין  אחרי  , ְִֵָ

שאין בעבור אבל האמיתיים . והבינה השכל מופתי בכח  המבוררות הסכמות על אלא  הללו

" של שנמשך עצה לשונות רצוניות  הסכמות על אלא  מופתיות , הסכמות ברור על מונחים  "

" בתאר לרע  בין לטוב בין  המסכימים  כל יתוארו יפה המעשה, וכל "יועציםאחריהן  ,

" בשם הי"עצותההסכמות  הכלל  בדברי יתבאר זה בענין  להוסיף שצריך ומה א.".

י "א] חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰.È¯È˘Ú‰ וצריך הדבר. באותו עצה לתת  הראוי  היועץ מן להלקח צריכה עצה כל

הכח  ורב עצה בעל נפשו בטבע שיהיה האחת , סגולות. שתי היועץ בנפש  שיתחברו

בכל  נטועה אינה שכח -העצה שאמרנו השביעי  הכלל מדברי מבואר וזה בהחלט, להסכים

הדבר  לאותו כראוי  וטובות מתוכנות נפשו נטיות  שתהיינה השניה, והסגולה הנפשות.

" שיש  בו שמסרנו התשיעי  הכלל מדברי מבואר וזה עליו, נשאל טוב שהוא "יועץ ויש  יועץ "

הדבר "רע משפט עליו וכשיסופק חכמה, ענין  שהן  המנהגים בדברי עצה שמבקש  מי ולכן  .

ומהלך  התורות שתי  דברי  הכולל חכם  מיועץ שיקחנה צריך לעשות , מה כדת ההוא 

המעשה  משפט לאור ולהוציא לדבר דבר להמשיל ויוכל האמת , קבל הוא כי בדרכיהן ,

מאיש כאלו בענינים עצה לקחת  יוכל לא אבל טובה. עצתו ותהיה כהלכה; ומסכים 

סכלותו787. מפני

ההגיונית 788. ההוכחה דרך
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ובינתו. שכלו דרכי כפי ייעצהו הוא כי  בחכמה, נוהג  חכם  איננו אם  והבינה, רב-השכל

ובינתו; האדם  ׂשכל באמצעות ומועצותיה החכמה חקי ׁשּתודענה אפשר שאי  הוכחנו ְִֵֶֶַָָֻוכבר

המעשה  משפט אדם  על כשיסופק וכן יכשל. כעצתו והעושה ונבערה, רעה עצה לו ויתן

כי ההיא, והחכמה המלאכה בטיב היודע מיועץ עצה שיקח  צריך ומלאכה, אומנות  בכל

אינו  אם במנהגים החכם היועץ כאלו בענינים יועילנו לא  אבל נכון . על יסכים  בטבעו

הזאת . המלאכה מבעלי 

ÔÎÂ השכל רב מיועץ שיקחנה צריך והמלחמות , המדיניות  בעניני לעצה המצטרך

לא  אבל המבוקש , להשגת וטובה נכונה הסכמה שהסכים  ואפשר הנסיון, ובעל והבינה

מלחמה  מלומד איננו אם  מעשה, מלאכת  ובכל בלימודות מחכם או במנהגים , מחכם  ֵֵָיעזר

נוהג  הדבר וכן  בזה. כיוצא  כל וכן  התחבולות , עשות  יבין  ולא באלה ללכת  נסה ולא 

מיועץ  שייקחנה צריך רשעתו, חפץ למלאות  עצה המבקש רשע איש רעות , במועצות 

ונתברר  הרעה. ידה על להשלים  מתוקנת הסכמה יסכים ּומטבע ֹו להרשיע, המלומד ְִִבליעל

תמצא  וכן עליהן. נועצים אדם שבני הענינים התחלפות  כפי  היועצים  יתחלפו כי מזה

נכתב  שהוא הענינים התחלפות  כפי  שונים , אופנים  על כתוב הקדש בכתבי הזה התאר

הי הכלל  בדברי עוד ויתבאר א."אצלו,

י "ב] חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰È‰".‡" תאר ּתכּונה יועץ כל לווי, ושם  כנוי  מבלי  סתם , הקדש בספרי  הנכתב "ְֶ

" טוב תמיד ושמועצותיו "יועץ כח-העצה בעל שהוא  בו לשואלים  מנוסה האיש  שזה ואות .

ואולם העשירי. בכלל שבארנו וכמו האמתי , היועץ סגולות  שהן  המבוקש , להשגת טובים

הכלל  ובמקום  שונים אופנים  על ונזכר כתוב הזה התואר כי יועץ, הוא  ענין באיזו לדעת 

באיזו  מלאחריו או מלפניו שנזכר מבלי סתם , זה תאר שנזכר מקום  כל הכלל. לך זה הנזכר,

" כמו עליו, שיועץ חרשיםענין  וחכם באיזו "יועץ מלאחריו או מלפניו בכתוב זכר שאין  ,

ואעפ  מדבר, הוא  מאמרינו "יועץ אין  טוב, יועץ הכוונה תמיד סתם נזכר שאם  שאמרנו י 

המבוקש מהו יודעין אנו אין  עדיין  אבל המבוקש. להשגת במועצותיו טוב שהוא רק כולל

מועצות צריכים שכולם  רעים  לענינים  או במדיניות , אם  במלחמות  אם בחכמה אם 

הכוונה 789טובות סתם  כשנזכר תדע  כן על רע . ואם טוב אם המבוקש , ידיהן  על להשיג 

דם בין  החכמה בעניני  והגוזר השופט החכם  היועץ והוא המנהגים, בעניני היועץ על תמיד

שהן בישראל הוראות שהמורים  מזה ויוצא תורות. השתי  דברי הן והן  לדין , דין  בין לדם,

" הנבואה בספרי  נקראים חטא  וביראת בחכמה כב)"יועציםהמופלגים טו , משלי ג ; ג, (ישעיה

בעניני ושרים למלכים היועץ הוא  לווי בשם  וכשנזכר העשירי . בכלל זה על רמזנו והכל

" מתאר להבדילו יועץ] [מלת  אל ענין יסמכו ואז ומדיניות , בחכמה המלחמות כגון"יועץ ,

" למלך שיאמרו לג )"(דהי "יועץ כז , "א או ארץ , יד)"(ע"יועצי  ג , איוב שמועצותיהםפ ללמדנו ,

מועילות 789. כלומר
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ותמיד  החכמה. לעניני נוגעים שאינן  המדיניים  והדברים העם  ותקון  המלוכה בעניני

או  במלחמות או בחכמה אם  שואליהם , מבוקש  להשגת טובים  יועצים על הכוונה

אל  הטובה מדרך במועצותיו העם את  המתעה רשע מיועץ וכשידברו וכיוצא. במדיניות

לעשות ויועץ מעללים רע איש  היועץ שזה להורות אחר תאר לו יסמכו אז הרעה, הדרך

" שיאמרו כגון החכמה, מדרכי ההפוכים  רעים  בליעל מנהגים  יא)"יועץ א, "(נחום  יועץ ,

טז)"למשחית כה , הימים -ב דברי "(עיין להרשיע, ג )"(דהי "יועץ כב, השורשב בניני כל אמנם .

אם תמיד נדע הענין ומן העצה, היתה במה אצלם תמיד נזכרו בנפעל בין בקל בין  הזה

ותאוה. רשע לעשות  או במדינות  או במלחמות בחכמה העצה היתה

ÌÏÂ‡Â" דבר שם  "עצה דין התואר שם  כדין נזכר "יועץ " ולא  סתם שבהוזכר והוא  .

במנהגים , העצות על הכתוב שכוונת ידענו מדבר הוא  עצה מין באיזו מלאחריו או מלפניו

השני בבית זה פסוק שפירשנו ג ')וכמו חלון ד' מדבר (חדר אם  תמיד נדע  הכתוב ומדברי  .

" כמו רעים , מנהגים לעשות עצות או טובים , מנהגים לנהוג  עצות  במועצותעל וילכו

הרע לבם  כד)"בשרירות ז , "(ירמיה רשעים, בעצת הלך לא א)"אשר א, "(תהלים רשעים, עצת

מני טז)"רחקה כא, והפשע ,(איוב הרשע  לעשות עצות  על תמיד שהכוונה בהן וכיוצא  ,

עצות שהן  נדע הטובים  אצל כשנזכר ולהיפך בליעל. ואנשי  הרשעים אצל שנכתבו בעבור

החכמה. בדרכי ללכת

ÏÎ·Â, סתם השם שנזכר בעבור הנה רע, בין טוב בין  בהן וכיוצא  שהזכרנו המקומות 

הנשאל  ישיג  ודבר-חכמה טוב המבוקש  אם  המבוקש . להשגת נכונה עצה על תמיד הכונה

דורש שהוא הרעה ידה על הנשאל ישיג  רע המבוקש  ואם ההוא , הטוב הדבר ידה על

בדרכי שהן  עצות ממין הקדש כתבי כשידברו אבל העשירי . הכלל וכדברי אחריה.

" כמו מדבר, הוא  במה המלמד בענין נכתב אזי  ובמדיניות , וגבורה המלחמות עצה

כ)"(מל "למלחמה  יח, "ב נעשה , מה עצה לכם כ)"(שמו"הבו טז , וכןב אבשלום , בענין  הנכתב

המבוקש , הדבר להשגת  עצה על הכונה סתם, התאר ּבהזכר תמיד באלו וכן בהן . כיוצא  ְִֵָכל

טובה  שאיננה מעצה כשידברו אבל והעם . המדינה בתקון  או במלחמה ידה על להצליח 

כתבי יכתבו ובליעל, רע  לדבר שתהיה או הגון, לדבר העצה כשתהיה בין  המבוקש , להשגת

לא  פיה על והעושה [מבוקשו] ישיג  לא  העצה שזאת לנו המודעת  מליצה אצלה הקדש

" שיאמרו כגון בה, נמהרה יצליח  נפתלים  יג )"ועצה ה , "(איוב נבערה , יא)"עצה יט, ,(ישעיה 

העצה " טובה ז)"(שמו"לא יז, להשגתב טובה העצה שאין המורים הללו בלשונות  וכיוצא  ,

" תאר שנבדל  תבין  זה מכל "יועץ המבוקש . מתאר ""חכם" ושם "עצה , משם אחר "חכמה " ,

הראשון  בבית  י שבארנו א')"(חדר חלון "790א לשון הונח הדבריםחכמה שלא  על רק "

אותו  אם  גם מגונה, מעשה על או מגונה, דבר לימוד על יונח ושלא והטובים, הנאותים

" בתאר ועושהו  ממציא ּה יתואר לא וכן נפלאה. תחבולה על בנוי המעשה או ,"חכםהלימוד ְִַָ

י "א 790. חלון  א, חדר וצ "ל כאן סופר טעות
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כאלה "ואעפ  ענינים  שיתארו המקרא  בכל תמצא  לא ולכן במעשהו. הרע  מבוקשו שהשיג י 

" של ""חכמה בלשונות בתאר ובעליהן  ""חכמים, שיאמרו או רע, "חכם  בליעל " ,"חכם

רעה " ""חכמה נבערה , בלשונותחכמה הרשעים  הסכמת  שיתארו שתמצא  כמו וכיוצא , "

" "עצה של בתאר ומגידיהן  סתם, הוא יועצים" עצה מין  מאיזו המורה בענין  כשנזכרים "

" הכתובים יאמרו אז דבר מלאחריהן  או מלפניהן  נזכר וכשאינו בליעל מדבר. (נחום"יועץ

יא) "א, רע, ב)"(ע"יועץ יא, יחזקאל "פ אוןאו ""עצת  בליעל , מבואר עצת  והטעם  וכיוצא. "

שדברנו. ממה

ÔÈ‡Â" הנקראיםחכמה לשון  בעצמם וטובים  נאותים אמתיים, דברים  על אלא נופל "

יאמר "חכמה " איך ." רעו ""חכם  בליעל , "חכם או רעה " ""חכמה בליעל , ותהיה חכמת "

ובליעל. רעה אינה חכמה היא ואם בליעל, ולא  רע אינו חכם  הוא  שאם מותרת? המליצה

" מליצת היא לומר שנוכל מה להרעוכל המה כב)"חכמים ד, בבית(ירמיה שבארנו וכמו

ב')השני  חלון "(שם או בעיניו , ה )"חכם  כו , חכם(משלי שאיננו תורה הזאת  שהמליצה ,ֶ

הראשון  בבית בארוכה שבארנו כמו י')באמת , חלון ו ' .(חדר

‰Óבדברים האדם  שיסכים ההסכמות  כלל על המונחים  עצה של לשונות  כן  שאין 

" שאין  ומלחמות , מדיניות  בעניני  הן המנהגים  בעניני הן רע , הן טוב הן  "עצה המעשיים,

טוב, ענין לעשות המסכים  על יחול הנה הראשון. בכלל שבארנו וכמו לעשות, הסכמה אלא

" לומר נוכל וכן  בליעל. יועץ שהוא רע לעשות  המסכים  ועל טוב, יועץ טובה שהוא ,"עצה

" מליצת לסמוך הלשון בעל הוצרך התאר טוב ולא שבהזכר ונודע  לטובה. היועץ אצל "

בעל  ׂשם מדוע תשאל ואם טובה. ועצה טוב, יועץ שענינן סתם , השם בהזכר או ָסתם,

מעולה  תאר הניח  ולא  לטובה. סתם, [יועץ] והניח גרוע , תאר לרשעה יועץ אצל הלשון 

" שיאמר משל דרך על לטובה? היועץ חכםאצל ""יועץ צדיק , ""יועץ טוב , זכרונםיועץ ואז "

" שם-דבר כולם  וכן  רשעה? על יורה ""עצה סתם  יאמר טובה , "עצה צדק " ""עצת  עצת,

חכמתחכמה  יסוד על נשענת זה  דבר תשובת הנה הרשעה. על יורה סתם  וזכרונם  וכיוצא, "

שהיתה  ולולי  האדם , בנפש גדולה סגולה שכח -העצה החמישי  בכלל בארנו כבר כי  הנפש .

מתהפכים תמיד והיינו קטן , או גדול מעשה לעשות מתחזקים היינו לא  בנו נטועה

להזכרתה  ראוי  ולכן גמורה. הסכמה מצוא מבלי שכלנו ובמשפט סתם791בתחבולותינו

יותר  היה שאז ורעים , מגונים  דברים  לעשות הרעה על ּתֹורה איך כי לטובה, שהיא  ֶיורה

הסכמה  לכלל בא  היה לא  כן ידי שעל בהחלט, כח-העצה חסר היה כזה נפש  בעל אם  טוב

האנושי השכל ובתחבולות המחשבות במבוכות  נשאר היה אבל  והרשעה, הגנות מעשה על

" שלשון  ראוי ולכן  ו יועץ המרופפות. שלא עצה "" הטובה, הנפשית  הסגולה זאת הכוללים  "

השתמש היועץ שזה המורה מגונה, אחר תאר אליהן  בהצטרף זולתי  לרעה. הסכמה על ֵיורו

הכלל  דברי  ושמור והבן. ורשע, און  עצת היתה הזאת  שהעצה או לרעה, הטובה ֶבכח -עצתו

עצה 791. מלת של 
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הכלל  דרך על הולכים כולם שהכתובים  הזה הבית  מחדרי  תראה כי פרטיו, בכל הזה

ממנו. יוצא אין  שהנחתי ,

ו ' חלון 

י "ג][ חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל ראה

ÏÏÎ‰È‰".·" תאר הקדש כתבי  ב יועץ יניחו השם  על ב "" שהוא ויאמרו כן"ה. יעץ ה

כד) יד, "(ישעיה דבר שם  מעשיו על יניחו וכן כא)"עצה , יט, נעשה (משלי זה שדבר ויאמרו ,

ב  השם  יא)ה"בעצת לג , בכלל (תהלים אמרנו כי  כבר, המבואר מן לך יתברר הדבר וטעם .

" שלשון ובתנאיעצה הראשון בפועל. מעשה אחריה שנמשך ההחלטית  ההסכמה על נופל "

מכל  באחד בוחר והיועץ רבים, דרכים הדבר באותו שתהיינה השלישי בכלל שאמרנו

בדרכי תמצא  זה וכל כן. לעשות עליו ומסכים לבו, במשפט עליהן  ששפטו אחר הדרכים 

ב  שהשם העליונה הנשגבים"ההנהגה חכמתו דרכי כפי  עולמו ומנהיג  והעושה, הגוזר הוא ה

הראשון  בבית שבארנו וכמו חי , כל ג ')מלב חלון ב' דבר (חדר מהן  אחד בכל שיש 

כלל  וכנגדן והטובות , הברכות  כלל זה ובכלל לשבט , פעם  לחסד, פעם  והיפך-הדבר,

ב  והוא רבים דרכים דבר בכל ובהיות  והרעות. ממלא "הקללות גם יהיה, מה ומסכים גוזר ה

ב  הוא  יתואר לכן בעל-תכלית ; הבלתי בכחו כהסכמתו ועושה ""גזרתו בתאר "יועץ ה

" בשם תתואר העליונה מן"עצה והסכמתו כשידברו הקודש בספרי  רבות כהנה ותמצא .ֵָָ

ב  השם  שגזר פרטי ,"הגזרות  איש  על הן  שלמה אומה על הן עליהן , שיחולו בריותיו על ה

ב  שהוא אמרו לנביאים, בנבואה מועצותיו והודיע  ולהרוס, להאביד או ולנטוע  ה "לבנות

כן  כ)יעץ מט, ירמיה  יב; יט, והגזרה (ישעיה  לעשותו. מוחלטת  בהסכמה כן  הסכים כלומר ,

" בשם  תארו שתוף "עצה עצמה ואולם עצתו. שנעשתה או ה', בעצת כן שתעשה ואמרו ,

" "עצה שם תאר שם  עם  הנאמריועץ " ב " השם  כפי"אצל רק איננו האדם  ועל ה

ית' אליו שהושאלו התוארים כל כמו שומעת , אזן  להסביר משל, ובדרך העברת -הלשון

העצה  בין  עצמי הבדל יש  האמת  וכפי  ית'. ורוממותו גדולתו להסביר משל רק שאינן

האדם . נפש [של] עצה ובין העליונה,

Ì‚Âושם צפּונה, נטיה בהכרח היא  עצה שכל השמיני , בכלל המבואר מן תדענו ְָזה

העצה  מקור שתהיה אפשר שאי  הודענו שבו החמישי הכלל מדברי הענין  אמתת הוכחנו

כי עתה ותבין נאמן. במופת  להסכים  כח חסרי  שהם  בנפש הנטועים  והבינה השכל מכח

ב  דרכה "הוא הבין  הוא  כלה, והתבונה החכמה אדון שהוא ותהילה, ברכה כל על המרומם ה

מקומה את  ידע  כג )"(עוהוא כח, איוב לאיןפ נשגב חקר, לה שאין בתבונה מועצותיו כל לכן  .

המופתים מדרכי צריך 792תכלה אין החושים. ממופתי  גם הלימודיות , בחכמות לנו אשר

לעד  ועומדים ואמיתיים  נאמנים ומועצותיו הדבר, שבאותו הרבים דרכיו בין  לשפוט

ההגיוניות 792. ההוכחות
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החכמה, על מקומות  בכמה הראשון בבית שבארנו למה ממש  זה ענין  ודומה לעולם .

לאסוף  צריך אבל והבינה, השכל מופתי בדרכי  חכמה חקי לחוקק האדם בכח  שאין  ֻשאמרנו

הלב. באמונת  ולקבלם לו, מחוצה  ב 793חקותיהם השם  החכמה "כך חקי  מחוקק לבדו ֻה

צריך  אבל מבינתו, האדם ׂשכל מופתי בכח איננה וההסכמה. העצה ענין הוא וכן ֵֶבאמת.

ב  השם ורק בלב. המושלים  והציורים  הנטיות אחת מיד לומר רצה מנפשו, לבדו "לקבלה ה

בצדק  וגוזר ורעתם, טובם  ומשקלן, סבתן יודע  הדברים פרטי כל מקיף הוא  כי באמת , יועץ

ב  הוא וכן להתחדש"ובמשפט. עתידין ואשר המתחדשים  והתמורות  המקרים כל יודע  ה

" ממנו, נעלם דבר ואין  אחרית מראשית  צופה השמים , תחת  רגע  לו כל השמים  כל תחת 

ג )"(ע"הוא  מא, איוב שכל פ ונודע ובפקודתו ברצונו יתחדש  בעולמו המתחדש וכל .

יש זה ומטעם לנו. אשר המופת מדרך הנשגבת  ברורה בהסכמה ית ' גבורותיו או מועצותיו

" תאר בין הקדש  בכתבי "יועץ הבדל תאר ובין ית' לו המושאל האדם ,יועץ " על הכתוב "

העשרים . בכלל שיתבאר וכמו

י "ד] חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰È‰".‚ ב השם שיתואר ""כמו בתאר "יועץ ה בשם  תתוארנה והסכמותיו ,"עצה "

הי הכלל וכדברי בריותיו, עם  עמהן  שנוהג מנהגיו ""בעבור בתאר יתואר כן בעבור יועץ ב, "

ובארץ, בשמים המציאות פרטי  וכל ארץ, וביסדו שמים בהכינו מקדם שעשה ִֶֶמעשיו

הראשון בבית  מדברינו ותבינהו הקודם, בכלל שבארנו ומטעם עצה. בשם  אחת  כל ְֶ[ּתכּונה]

ח') חלון ב' היוצר (חדר ובערך העליונה. החכמה בחפץ עשויים  המעשים שכל אמרנו שם

את"ב  לברוא  לפניו פתוחים היו דרכים  וכמה והיפוכו, דבר ומעשה מעשה בכל יש  ה

מאומה. ממנו יבצר לא וסגולותיהן  תבניתם  ומספרם , הדברים  משקל [גופם] מדת העולם ,

וכל  הארץ וכן ומסלוליהן  המאורות וכן אחר תבנית על השמים עושה היה חפץ ֵָואילו

אלה  בעבור גם  מתואר החכמה מדת כפי הוא שעשהו דרך על לבראו שבחר ולפי  צאצאיה,

" והסכים"חכםבתאר לפניו נגלים  שהיו רבים דרכים שמבין בעבור עשה זה מטעם  הנה .

" בתואר יתואר החכמה בדרך מעשה "יועץ לעשותו כל ועל כן. לעשות  שיעץ ונאמר ,ְַֹ

כתבי שהשתמשו תמצא  וכן  ה'. בעצת  שנעשה נאמר הזה הכולל במציאות שיש ומעשה

" בתאר "יועץ הקדש  ובשם וארץ עצה " שמים בריאת  ענין  כשהזכירו שיתבאר 794" כמו

הי הכלל  בסדרי שלפניו הכלל ועל זה כלל על ידובר ועוד הזה, הבית  ח."בחדרי

ט "ו] חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰È‰".„ ב היוצר יתואר ""עוד בתאר והמשפטים"יועץ ה והחקים המצוֹות בעבור ,ֻ

תתוארנה  והתורות  והמשפטים והחקים בהן. וללכת  לעשותן  אדם לבני  שציוה ֻוהתורות 

" ב "עצה בשם השם  עצת  היא  מהן  ואחת  אחת כל שני", לטעם דומה הזה הכלל וטעם  ה.

א 793. פרק  למשלי  בפירושו המלבי "ם ע "י  בקצרה הועתקו אלו  דברים 

ותושיה"794. עצה "לי  יד ח, משלי  וכן  ויבינהו ". נועץ מי  "את יד מ, לישעיה כוונתו  שמא
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השתי לדברי הראשון בבית רבות פעמים שבארנו מה על תשקיף אם רק הקודמים , הכללים 

וכמה  והיפך-הדבר. דבר מהן  ואחד אחד בכל ושיש  העליונה, החכמה דרכי  הן הן תורות 

ב  שהוא  ולפי  הרביעי . בכלל שהמשלנו המשל מן  שתבין וכמו ענין  בכל יש צונו "דרכים  ה

ענין  שיהיו בכל מוחלטת בהסכמה וגזר רבים , דרכים  מ ּבין ידוע דרך על לעשות ִֵמהם

ב  הוא שיתואר נכון לעולם , לעד האדם מבני כן ""עשויים  בתואר בעבורן חוק "יועץ ה וכל .

" בשם תתואר שציוה השם ."עצה ומצוה עצת שהיא  ונאמר .

ÂÓÎÂ" של לשונות והתורות  המצוות על שהניחו הנבואה בספרי  ובכלל "עצה שתמצא .

ב  השם שציוה נח  בני  מצוות שבע  עצמו "זה זה מטעם מתוארים הן גם העמים, לכלל ה

" הזכיר "עצה בתאר מבלי סתם, ית' עצתו הקדש  ספרי שהזכירו מקום שכל תבין  ובנקל .

מועצותיו  על תמיד שהכוונה מדבר, הוא  עצה מין  באיזו המורה ענין  מלאחריו או מלפניו

" כמו לעשותן . אדם לבני  שציוה והמצוות התורות שהן  המנהגים, נאצו בעניני עליון  "ועצת 

יא) קז , "(תהלים לעצתי, אבו ל)"לא א, ותורותיו.(משלי השם  משפטי  על כולם  המורים  שהן

הי הכלל ""וכדברי  התאר שבהזכר אמרנו שבו "יועץ א שם  או האדם ,עצה " אצל סתם "

ב  השם אל הסמוכים  באותן  הדין  וכן  במנהגים. עצות  על היא  לשון"הכונה שכל וכמו ה. ַָָ

בעניניעצה " הן ידה, על להצליח  המבוקש להשגת  טובה עצה תמיד הכוונה סתם  "

ג  ובארנוהו הדברים, בשאר הן  והמדיניות , עצה "המלחמות של לשונות כן הנזכר; בכל כ

ב  השם אצל ידיהן"הסמוכים על להשיג וישרות  טובות  עצות שהן להורות  סתם , נזכרים  ה

" כדרך בהםהמבוקש. וחי  האדם אותן  יעשה ה )"אשר יח, מועצותיו (ויקרא על הנשען  כי ,

כשנזכרים ית ' אצלו הסמוכים הזה השורש  בבניני  הדין וכן לו. וטוב אשרהו בהן והולך ית '

" כדרך טובות, עצות  על הכוונה יעצניסתם אשר יי ' את ז)"אברך טז, "(תהלים  עליך , איעצה

ח)"עיני לב, ענין(תהלים אל הבנין  סמוך מקומות  ובשאר השמיני . בחדר שיתבארו וכמו ,

ב  השם גזרות  על נכתבות  והם מדבר. הוא שעליו הי"המורה הכלל וכדברי לטוב "ה פעם  ב.

כל  ית ' אצלו כי  תדע  ומעצמך והפושעים. העוברים  את  להעניש לרע ופעם שכר, לתת 

החכמה, מנהגי דברי כולם הם  ותורותיו מצותיו כי  והמנהגים, החכמה בדרכי הן  המועצות 

" בריותיו, עם  ומנהגיו גזרותיו מלכיןכל ּומהקים מלכין  כא)"מהע ּדה ב, ורעב,(דניאל שובע ְְְְְִִֵֵַָָָ

המנהגים . דברי [לנהג ] שהן  העליונה חכמתו דרכי  כפי כולם  וכיוצא , ומות  חיים  וריש , עושר

וכמו  כמעשהו, לאיש לשלם  החכמה דרכי  לעומת מתוקנים  וארץ בשמים  מעשיו כל

הראשון בבית ז)שבארנו חלון ב' הסכמות(חדר הם  שמקצתן  אדם, בני  עצת  כן  שאין  מה .

למכור, יסע ולאן לקנות , יסע  לאן  ויתן, ישא  סחורה באיזו ומתן  משא ובעניני במדיניות

ב  השם  אצל הסמוכים כל ולכן החמישי. בכלל שרמזנו אחת"כמו על שהונח אפשר סתם , ה

מצוותיו  על או וארץ, שמים  בריאת  מעשי  על או בריותיו, עם מנהגיו על או משלשתן,

על  אדם , לבני  הנוגע בענין  סתם ית' אצלו שהנזכרים  אלא אדם. לבני שציוה ותורותיו

וכיוצא, השם בעצת המרה זה איש או השם, כעצת עשה האיש שזה הנה שיאמרו משל דרך

ב  השם שציוה במנהגים  עצות על תמיד בעז "הכונה והשמיני  השביעי ובחדר לעשותן . ה "ה 

כונתנו. תבין  ואז כולם , יתבארו
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ז' חלון

מקבי ט"ז][ראה חלון א חדר א נוסח לכאן, ל 

ÏÏÎ‰Ë‰".Â מוצא היות מבלי כך, או כך שיעשה לזולתו עצה יועץ שיתן ָיתכן

הסכמת היותה מבלי  לעצמו, מנפשו האדם שיסכים  יתכן  וכן  עצמו, היועץ מנפש  ההסכמה

המנהגים , בעניני  משל דרך על מזולתן. זו עצה האדם  או היועץ קבל אם  והוא  נפשו,

המלחמות בעניני וכן  כך. לעשות  לו ראוי  כך, או כך לאדם יקרה שאם חכם מפי שלמד

והלימודיות , המלאכות בעניני או ועסקיו, ומתן  משא העולם  בעניני  וכן  ותחבולותיה,

דרכים בין בלבו שופט והוא  הדבר, אותו וכשיקרהו בהן , המעשה אופן מאחר כשקבל

לעשות והסכים  עליו וסמך זולתו, לו שנתן  העצה זכרון לבו על ועלה יסכים , במה רבים 

" בשם ההסכמה תתואר הנשאל "עצה כן, והגיד הדבר אותו על מזולתו נשאל היה אם  וכן .

" בשם דבריו יתוארו זה, בענין מזולתו שקבל העצה מןעצה לשואלו שתראה וכמו "

" של לשונות הקדש  כתבי  הניחו בזה כיוצא  שעל זה, הבית בחדרי  שיובאו ."עצה הכתובים 

אעפ  ""ואולם הן  כאלו שהסכמות ""עצותי בתואר יתואר לא אותם המגיד הנה "יועץ ,

ו  מנפשו, העצה מוצא  אין  שהרי  "בעבורן, שתאר העשירי בכלל אמרנו על יועץ כבר נופל " ָ

וטובות מתוכנות  נפשו נטיות  שתהיינה מהן  והאחת הסגולות, שרש בנפשו שהתחברו מי 

מזולתו, שקבל העצות מודיע  אלא  שאינו זה ולכן עליו. נשאל שהוא הדבר לאותו כראוי 

" בתאר לתארהו יתכן  לא  שוב מדעתו, להסכים  הסגולה בנפשו ""יועץ ואין תאר כי  "חכם.

הראשון בבית רבות במקומות שבארנו וכמו בדרכיהן, ומבין  חכמה חקי שאסף מי על ֻנופל

וכדרך  רבו, מפי שקבל המנהגים  בדרכי העצות לזולתו ילמד כזה ואיש זה. מספר ְֵַוהשני

חיים" מקור חכם יד)"תורת יג, "(משלי שהוא  אפשר אבל "חכם. ואינו אין"יועץ " אם ,

מפי השמועה בהן קבל שלא העמוקות  השאלות  בעניני  מדעתו להסכים הסגולה בנפשו

" ותאר העצה. שהיא  ההלכה משפט  לאור להוציא לדבר דבר להמשיל וצריך "יועץ רבו,

בו  יש  חכמתו, מאסף שמלבד המופלא החכם  על יונח  במנהגים  היועץ על הנופל סתם

לפי עליהן. נשאל שהוא  השאלות בעניני הסכמות  מדעתו להשיב גדולה ובינה רחבה דעה

" בעל שהוא "כח -העצה שהוא נכונות להסכמות הראויים ובשכל בבינה מתוקנת ונפשו ,

בזה  נרחיב ועוד יועץ, בתאר שיתואר במי להיות  הראויות הסגולות  שהן  עליהן, נשאל

הי ח."בכלל

י"ז] חלון א חדר א נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰Ë‰".Ê ממנו ששאל זולתו לנפש מנפשו עצתו העתיק היועץ פלוני לומר יתכן  לא 

אעפ  לזולתו, עצם  שנותן היועץ לך. אפרשנו הכלל זה וענין  הסכימה "עצה. היועץ שנפש  י

בעבור  לא פיה, על ועשה עצתו קבל השואל גם זה. בנדון כך או כך לעשות  שראוי  בהחלט

שהשואל  עד השואל, נפש  אל עליה שהסכים נפשו הסכמת  העתיק הזה שהיועץ נאמר כן

עודנה  השואל שנפש  אפשר אבל לעשות. ראוי  שכן  הנשאל כמו חפצה בנפש  עתה מסכים 

מחשבותיה. להניח ששמעה היועץ הסכמת  הספיקה ולא הראשונה במבוכתה עומדת
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טובה  לא העצה דעתו אומד ולפי  הנשאל, לנפש  יׁשרה לא  היועץ שהסכמת עוד ְָָואפשר

ואעפ  מבוקשו. היועץ "להשגת  דברי  על השענו בעבור פיה, על מעשה ויעשה יקבלנה כ

רבה  כי  היועץ חכמת לו בהתבאר פיו על יעשה המנהגים בעניני  העצה אם בעיניו. הגדול

פיו, על יעשה והמדיניות המלחמות בעניני  העצה ואם  ובבינה. בשכל לבו ורוחב הוא ,

רבים נסיונות וראה כאלו, בענינים  וידיעותיו הזה היועץ תחבולות מרבית לו ְִַָּבהודע

טענות מרחיק ולכן מבוקשם. והשיגו הצליחו הזה היועץ הסכמות  פי  על שעשו שהאנשים 

סגורות . בעינים  היועץ דברי פי על מעשה לעשות והולך נפשו, מנגד בינתו ובלבולי שכלו

ועוזב  לו, שיעץ מי  מהסכמת הפוכה הסכמה להסכים נוטה הנשאל לפעמים מזה ויותר

זה  על שרמזנו וכמו בעיניו, הגדול זולתו הסכמת  על ונשען בו, נפשו שרצתה ההסכמה

על  ויסמוך מנגד עצתו ישליך ירצה ואם נפשו, מעצת  מוכרח  האדם שאין  השמיני  בכלל

אעפ  היועץ זה והנה רעהו. עליה,"עצת השואל נפש אל מנפשו העתיקּה לא עצה, שנתן ָי

הנשען ּכעור עצתו על נשען  רק הסכמתו, כדרך מסכמת השואל נפש  אין עתה גם ְִֵשהרי 

טוב, ליועץ מפורסם  והיותו וידיעותיו, תחבולותיו היועץ, חכמת גודל מכיר כי  הפקח על

הדברים הן  שהן  וידיעות, תחבולות  בעל שאיננו או החכמות , נעדר שהוא עצמו את ומכיר

כשאנו  ולכן העשירי. הכלל וכדברי המבוקש, להשגת  הטובות  העצות  מהן  שמסתעפים

ושתערב  כהסכמתנו בנפשו שיסכים  נאמר לא  עצה, דבר ממנו השואל לזולתנו יועצים

לעצתנו  שישמע נאמר אבל ברשותה, ואיננה האדם  נפש מטבע  רחוק זה שכל ִֶַלנפשו,

אעפ  כן ויעשה עליה שתהיה "ויסמוך ואולם  שיתבאר. וכמו חכמתו, בעיני  תישר שלא י

גם זה ותבין  הנמנעות. מסוג כמעט  הוא אחד דרך על הנפשות בשתי  ההסכמה השוית

ממופתי איננה העצה שמקור שאמרנו החמישי  הכלל הנטועים795מדברי והבינה השכל

היא  עצה שכל הוכחנו שבו השמיני  הכלל דברי נסתעפו ומזה מכח -העצה, אלא בנפש 

היועץ. בלב המושלת  צפּונה מנטיה ְָבהכרח

˙ÂÈË�‰ממשלתם גודל שכפי  בלב, המושלות  הכחות  מדרכי נמשכות  הצפּונות 

כולם אדם  שבני מקומות  בכמה הראשון  בבית מבואר והדבר  ההיא . הנטיה תגדל וציוריהן 

הכח  מן  ציוריהן בצאת הן בנפש, אצילותן מתחלת כוחותיהן  במשקל הן מזה זה נבדלים

וגודל  הכחות  מן  כח משקל שתהיה אפשר אי שכמעט  וכמו בלב. ממשלתם  ורוב הפועל אל

בלב  המושל מדרך הנמשכת הנטיה שתהיה אפשר אי כן  יחד, נפשות בשתי שוה בלב ציורו

לא  הנטיות  מן המסתעפות  ההסכמות  גם  שוות, הנטיות  אין  ואם  הנפשות. בשתי שוה

אלא  אחת , דרך על משל תהיינה הנזכר בכלל שבארנו וכמו נטיותיה, כפי תסכים  אחת  כל

רחבעם טו)"(מל מענין  ג, גםא יבינך הזה והמשל הילדים. ומן  הזקנים מן  עצה כששאל ,

גדול; כלל מדברינו להוציא רק יותר, בזה להאריך צורך רואה ואיני עתה, בו שאנחנו הענין 

" שרש  בניני בין  מזה היוצא "חכםההבדל "משכיל " שרש  ובין כשיוצא "יעץ " חכם שרש  כי .

הגיוניות 795. הוכחות
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הכבד  בבנין  יבנה הנוסף 796לזולתו הכבד "797ובבנין יח ּכםוכמו כב)"וזקניו קה, ,(תהלים  ְֵַ

פתי" ח)"מחכימת יט, למדֹו(תהלים  כי  חכם, השני  שיהיה משים  היה שהוא בעבור כן  ְִ.והונח 

" שרש  וכן  ומוסר. "שכל חכמה כמו ואורך " ח)"אשכילך לב, "(תהלים שרש  וכן  כמו ּבין. " ִ

העם" את מבינים  ז)"והלוים ח, "(נחמיה שרש  כן ואין  לזולתם. יוצאים  גםיעץ שהן כי "

הנוסף  הכבד או הכבד בבנין  יבנה לא לזולתו שיצא הקל,798במקום  בבנין נשאר תמיד אלא

להזכיר  הלשון  דקדוק לפי ראוי היה לזולתו. עצה נתינת  על מדברים שאנו במקומות  אפילו

 איעצ לפלוני , יעצת  לפלוני, יעץ ולומר לשני היוצא הכבד עצה,799הבנין  תיעצני  או עצה, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ

ע לפלוני עצה לתת הנוסף הכבד לומר "וכן  ראוי והיה ולרביעי , לשלישי יוצא  שאז פלוני י

" כמו או עצה, אֹועיצ לפלוני, הֹועצ ּתי  לפלוני, א ֹורידהֹועץ טז)"משם מט, "(ירמיה ת ֹודיעני, ְְְִִִִִֵֵַ

חיים יא)"ארח טז, בעל (תהלים יראה שגיאה, מכל נבדלת  הזה הקדוש  לשון  בהיות  הנה .

בהן . נבנה שהוא  הקדש כתבי בכל תמצא שלא  עד הנוסף, כבד שיבנה אפשר שאי  הלשון 

או  בגוף הפועל פעולת  על תמיד מורים  והנוסף הכבד בנין הוראת כי  זה, להבין  לך ונקל

פעמים לשני  פעמים  ממנו, חוץ ענין  אל פעולתו שיצתה הכבד ענין  עצמו וזהו זולתו, בנפש 

" ולרביעי. אורידך לשלישי  וכשאומר "משם  תחת. אל מרּום ירד הפעולה שמקבל הכוונה ,ֵ

""תודיעני" וכן ממנו. שנעלם מה ידע  המתהלל והוא הפעולה שמקבל הכונה ומשפטיך ,

קח)"למדני קיט, ב (תהלים  השם משפטי  ויבין הלמידה שיקבל הכונה בשרש", לזה כדומה ה.

""חכם" "ּבין, ""ׂשכל " הכבדים הבנינים  בכולם  תמצא יח ּכם, ""וזקניו פתי, וכמו "מחכימת  , ְִֵֵֶַ

השני  בבית  י שבארנו י "(חדר וחלון ח' חלון לפלוניא)"ג החכמה חקי למד  פלוני המאמר ִֵֻשענין

עתה  בו יש  ידו שעל הפועל, פעולת  השני  קבל והנה כן . ונוהג  חכמה למד ובעצתו פיו ועל

" וכן  בחכמה. ונוהג החכמה העםמאסף את מבינים ז)"והלויים ח, בבנין(נחמיה שנבין  , ֲַָ

וכן כמוהו. ישכיל אז הצריכות, וההצעות ההקדמות לו כשיקדים לזולתו המשכיל כי  הכבד,

" לומר נוכל אלה כל ועל כמוהו. זה יבין אז הענין  כשיבינהו לחברו ְִִַָחכמּתי ,המבין

 הבינֹותי , לנפש"הׂשכלּתי חכמותינו לימודי  העתקנו לנפש, מנפש  נעתקים שהם לפי  , ְְִִִִֶַ

בענין ומבין משכיל חכם  עתה הוא והנה זולתנו. בינת  אל שבבינתנו מה העתקנו זולתנו,

ואעפ  נפש , אל מנפש נעתקת שאינה העצה כן שאין מה כמונו. לעצתנו "זה שומע  שהוא י

" לשון שאין  ולפי  שבארנו. וכמו כהסכמתנו בנפש  מסכים אינו כן, אלא עצה ועושה נופל "

" נאמר איך הגמורה, ההסכמה עד "איעצך על נפשך אל נפשי  עצת  אעתיק שמשמעותה ,

מה  וכל כהסכמתו, עמו יסכים  לא אפשר שהרי  שהוא  שקר, וזה כמוני? בנפשך שתסכים

יסכים , לא בין יסכים  בין  כן, ויעשה לעצתנו ישמע  פנים  כל שעל הוא  לזולתנו לומר שנוכל

מזה  יוצא זולתנו. בנפש הפעולה העתקת על המורה הכבד הבנין לומר שייך לא  זה ועל

" של לשונות יונחו שלא  ונכון .עצה והתברר אמת  והכלל הנוסף, והכבד הכבד בבנינים "

פיעל 796.

התפעל 797.

התפעל 798.

י "ז 799. כלל להלן  עיין  בקולי ", "שמע ופירושו "איעצך " במלת המקרא שימוש  על
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ח' חלון

י"ח][ חלון א חדר א נוסח לכאן, מקביל  ראה

ÏÏÎ‰È‰".Ê" לשון תמיד עצה כל יונח  לרביעי בין לשלישי בין  לשני בין לאחר כשיוצא "

הט  בכלל בארנו וכבר הקל, כמנהג "בבנין  הכבדים  בבנינים הונחו לא מדוע  הדבר טעם  ז

ה  בשאר באיזו הלשון לבאר נשאר ועתה בהם . להניחו אפשר היה שלא והודענו שרשים

היוצאים נבנו לשון800אופן הנחת  שענין ואודיעך לזולתו, היציאה על איננו שהוראתו בקל

"עצה " לחברו אחד וכשאומר לזולתו. ההסכמה סיפור על יורה בקל, " המאמר "איעצ כונת  , ְִָ

פלוני" בדבר והסכמה עצה דבר ל עצמו,"אֹומר [השומע ] נפש כהסכמת  תהיה פעמים . ְַ

גדול  יועץ שהוא  מזולתו ההסכמה אותה קבל אבל מנפשו כן  מסכים  אינו אם  גם ופעמים 

הט  בכלל שבארנו וכענין פיו, על ועושה עליו נשען אתה "שהוא  גם  עׂשה לשואל ואומר ֲֵֵו,

אעפ  אותה וקּבל זו, הסכמה פי על "על לבד שהוראתה ולפי בנפשך. כן  מסכים  שאינך י  ְֵַ

ראוי דברים , ּכמס ּפר רק יגיד כי וההשכלה, ההבנה על לא  העצה, ואמירת  דברים ְְֵַסיפור

" כמו בקל, תמיד שנבנה אמירה לשון כמו בקל ׁשיּבנה משה הוא  שנתינת"ויאמר ובעבור . ִֶֶָ

טיב  ויבינהו ׁשיׂשּכילהּו ולא  זולתו, נפש  אל העצה העתקת דברים, העתקת רק איננה ְִֵֶַעצה

מליצת אליה שתסמך ראוי הלב, באמונת דבריו יקבל שהשומע וצריך וענינה. העצה

" כמו אמירה, לשון  אצל סמוכה שהיא  כמו שמעהשמיעה שרה אליך תאמר אשר כל

יב)"בקולה  כא, "(בראשית כמו בעצמה, הזאת  המליצה יסמכו עצה סיפור אצל וכן שמע.

איעצך  יט)"בקולי  יח, "(שמות  אלי, תשמע  לא  איעצך טו)"וכי לח, עצתי(ירמיה  שמע  כלומר .

נפשות ותהיינה וההבנה ההשכלה עם שווה העצה ענין  היתה ואילו כן . לעשות וקבלנה

להוסיף  טעם  מה והמובנים , המושכלים  בדברים  שיקרה כמו בהסכמה, שוין והנועץ היועץ

בקולי" ""שמע  לומר יתכן  ואיך אלי? תשמע לא איעצך הוא "וכי גם  אם ישמע  לא  למה ?

להטעימה  אפשר אי גם  לנפש , מנפש נעתקת  ההסכמה שאין לפי  אבל כהסכמתו? יסכים 

ופעמים לטוב, פעמים  זה את זה הסותרים  דברים  ודרך דרך בכל שיש  בעבור ובבינה בשכל

באמונת השומע ידי על תקובל ורק החמישי , הכלל וכדברי והבינה, השכל ארחות כפי לרע,

" מליצת להקדים מאד נכון בקוליהלב, ."שמע 

‰�‰Â הט לזולתו "בכלל עצות שהמגיד והודענו היועץ, ובין  החכם  שבין ההבדל אמרנו ו

בתאר  יתואר לא  מזולתו, הוא גם  אותם קבל אבל עצמו, היועץ מנפש  תוצאותן  שאין 

""יועץ " שרש  בניני נבנו ודומיהן  אלו שעל תשכיל עתה שבארנו וממה והמגיד "עצה . .

" לומר יוכל מזולתו הוא  גם  שקבל עצה העצה "איעצך לזולתו הגדת  על הבנין  שהוראת  לפי ,

והמספר  המגיד הוא  מקום מכל מאחרים? שקבלה או נפשו עצת היא  אם לי ומה לבד,

בעבור  עליה נשאל היותו מבלי  זולתי עצת לחברו המספר גם אלא  בלבד, זו ולא אותה.

" לומר הוא גם  יוכל ההוא, בדבר מעשה דרך לחברו אין  כי  הכונה "איעצך המעשה, ותהיה ,

פעל -יוצא 800.
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ההיא " בפעם לעשות  שיעץ מה פלוני  עצת לך ""אגיד או בענין, בעתיד לעשות שיעץ מה

פלוני או והארץ "פלוני השמים  תכונת ומלמדו לחברו המודיע  הנה הוא , כן שהדבר ואחר .

בעלי שמלמדים כדרך ותבניתו, תכונתו ודבר, דבר כל ומשקל ומספר מדת  וצאצאיהם ,

" לומר יוכל בהם , וכיוצא המזלות, חכמת ובעלי  הטבע בכלל "איעצך חכמת בארנו שהרי .

""הי בשם  תתוארנה ובארץ בשמים  המציאות פרטי שכל ולכן"עצה ג  השם . עצת והן ,

" במליצת להשתמש  יוכל לזולתו יעץ "איעצך המגידם  אשר השם עצת לך אגיד כלומר ,

ב  השם  דרכי  לזולתו המודיע  וכן  והארץ. השמים  במלאכת  לעשות נוהג "מקדם ואיך ה, ִֶֶ

במליצת להשתמש  יוכל הוא  גם  לשבט , אם  לחסד אם ועם , עם  על גזר ומה עולמו,

"איעצך " בשם מתוארות העליונות הגזרות שכל אחר הי"עצה " בכלל שבארנו וכמו ב;",

המלמד  לומר צריך ואין פלוני. או פלוני  על וגוזר יועץ אשר ה' עצת  לך אגיד והכוונה

" במליצת להשתמש שיוכל ותורותיו אלהים חקי יעץ "איעצך לחברו מה לך אגידה כלומר , ֻ

בשם מתוארים  האלהיים והמשפטים החקים  כל שהרי זה, או זה דבר כשיקרך לעשות  ֻה'

הי"עצות" הכלל כדברי  בלשונות", כאלו בסיפורים הקדש כתבי  שהשתמשו תמצא  וכן ב.

" ""עצה של כמו הימים, באחרית לעמך הזה העם יעשה אשר את  יד)"איעצך כד, .(במדבר

חכמה " ללא יעצת ג )"מה כו, זולתי(איוב הזה. הבית  בחדרי  במקומותיהן  שיתבארו וכמו ,

" הט יועץ תאר בכלל שבארנו מטעם  כאלו עצות מגיד על יפול שלא  בניני"" בזה ונבדלו ו.

" "יעץ שרש שרש מבניני החכמה "חכם" מאסף בעל על תמיד יורו בקל החכמה בניני כי ,

הם גם שינהגו עד לזולתם ומוסר חכמה המלמדים  על יורו בכבדים ובניניו בחכמה, ונוהג

מ  הדברים וטעם לבד. דברים  סיפור על לא הט בחכמה, בכלל שבארנו ממה ז."ובן 

ט' חלון

י "ט] חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰È‰".Á" לשון  לבנות  אחתעצה יתכן  הוראה הוראות. שתי וכולל נפעל, בבנין "

עצה  כשיקבל השניה וההוראה מעשה. לעשות  הסכמה לעצמו מנפשו האדם  כשיסכים

השני  בבית  בארנו כבר הוא . כך הכלל וענין פיה. על לעשות ומסכים י מזולתו חלון "(חדר ג 

הכרח ג ') מיני ויש  הנפעל. והוא בו, הפועל זולתו כי ההכרח , על יורה נפעל כל שהוראת 

נפקד  נשמר כרצונו, שלא בהכרח הוא נרצח , נגנב כמו במקומו יתבאר אחד וכל הרבה,

ואחר  הנפעל. עליהן  יפול האדם  בבחירת  עשויין  שאינן  הדברים  כל וכן בהכרח . הוא 

השכל  בבחירת לא  צפּונה, נטיה מפני  בהכרח היא נפש  עצת שכל השמיני  בכלל ְָשאמרנו

אעפ  לכן רבים, דרכים  מּבין  ידוע  בדרך לבחור מנטיתו כמוכרח  הוא כי  שמעשהו "והבינה, י ִֵ

לכן בהכרח. היא ההסכמה הנה הנזכר, בכלל שבארנו וכמו בבחירה היא הסכמתו פי על

" אומר דבר על מנפשו מסכים כך כל או כך לעשות  אעפ "נועצתי אתו ", אחר יד היה שלא  י 

ויאמר  הנפעל, ספק בלי  עליו יונח מזולתו עצה כשיקח וכן מנפשו. נפעל הוא כי  בעצתו

בפלוני" ט "נועצתי  בכלל אמרת אם  תשאל ואל נפש ,". אל מנפש ההסכמה תעתק שלא  ו

" יאמר מזולתיאיך זולתו נועצתי כי זר, וזה נפשו, אל עצתו שהעתק ההכרח שמשמעותו "
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" שאין  תדע  אלא כן ? שיסכים להכריחו יוכל בו נועצתילא  שבאה ההסכמה על מורה "

" עצה. וסיפור הגדה הוא גם  אלא לעשותמזולתו, עליו נשען  ואני  מפלוני , עצה לי  הוגד

""כעצתו  הקל שבנין כמו כי  דומים, והדברים  עמו. מסכמת נפשו גם ולפעמים "איעצך .

הי בכלל וכמבואר לנפשו, העתקתה על לא לזולתו העצה הגדת  על ""הורה כן "נועצתיג,

" כמו מזולתו, העצה שמיעת על הוראתו הנפעל ו הגיד שהוא  הגדה "הוגד "" על שהאחד, ,

בבחירת שלא  גם שומעת  האזן  כי ממנו נפעל שהוא אליו, מזולתו הגדה על והשני לזולתו;

" וכן ו איעצך האדם . הסכמה "נועצתי"" הגדת  על והשני לזולתו, הסכמה הגדת על האחד ,

" משרש נפעל בבנין  הקדש  כתבי  השתמשו ולכן  אליו. על יעץ מזולתו ההוראות, שתי  על "

מזולתו. הנועץ ועל נפשו, עצת הנועץ

Ì‡Â העצה לקיחת על הכתוב כונת אם  נדע במה בכתובים , הנפעל כשנמצא  תשאל

חמשה  על והן  יּבדלּו, שבהן  אליהן סמוכות  מליצות  שיש  דע  מזולתו? שקבלה או ְִָמנפשו,

ואיך  הדברים , נאים  כמה והסתכל שני . לבית החמישי  החדר בראש  אותן ואבאר אופנים .

נפעל  בנין גזרות  על בכתובים  מוצא  אתה כי האמת, אדני  על מיוסדים הזה הלשון שרשי

הועץ  שיאמרו העצה לקיחת  על כשיצא מקום בשום תמצא  לא  הציווי . זולתי  ועתיד, ִֵָעבר

" שיאמרו הקל בבנין  שמצינו כמו הועצ ּו, מדברינו,"עּוצ ּואו למשכיל ברור הדבר וטעם . ֱִַ

מנטיה  היא  אלא  וברשותו, האדם  ביד איננה רבים  דרכים מ ּבין דרך על ההסכמה ִֵשבהיות

ואם החמישי . בכלל שבארנו וכמו בו, הנטועה בכח -העצה ההסכמה ימצא ופתאום ְָצפּונה.

" יאמר איך ובינתו. שכלו לו יועיל לא ימצאנה, לקיחתהועץ לא על שהוראתה נפעל, בבנין " ִֵָ

" כן  שאין מה ובבחירתו. האדם ביד זה ואין  מנפשו? סיפור עוצו העצה על שהוראתו בקל "

הי הכלל וכדברי  הדבר, באותו שקבל זולתו עצת הן נפשו, עצת  הן  כשיקרה "עצה, הנה ז.

עצה, דבר אתו יש אם מהנקהלים אחד שכל לצוות יאות  עצה, דבר לו צריכין  שאנו דבר

שתי הן  ולחשות  לדבר כי  יכחידנה. ולא הקהל, לכל שיגידנה זולתו עצת  הן נפשו, עצת הן

ברור. וזה ורצונו, האדם בבחירת  הנתלים  [ענינים ]

כ] חלון א  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰È‰".Ë אחר בזה, והכונה בנפעל. הנבנין מקצתן  ובין בקל, הבנויין בין  הבדל לתת 

" מהוראת אחת  שהוראה הקל נועץ שאמרנו בין  מה כן אם  מנפשו, העצה לקיחת על היא  "

החלטית הסכמה ענינו והיה כן , לעשות יעץ פלוני  כשתאמר כי זו? מהוראה והנפעל

הסכמה  מנפשו שנועץ ענינו כן גם  כן, לעשות  נועץ פלוני וכשתאמר ידוע , דבר לעשות

שבררנו  אחר צפּונה, נטיה מהכרח  תמיד ההסכמה בשתיהן  גם  מעשה. לעשות  ְָהחלטית 

הקדש כתבי השתמשו מתי לדעת  הבחנה צריך כן ואם  אחר. אופן  על שתהיה אפשר שאי

" ואמרו בקל כןפעם לעשות יעץ ""פלוני  ואמרו נפעל בבנין ופעם כן, לעשות נועץ ."פלוני 

ה  בבנין הנזכרים  כל הכלל. וזה נכון, על לי  התבררה כך על אנשיםוהתשובה על הנחתן קל

" הכתובים יאמרו בזה עצתן , וכשהגידו עצה, דבר מהן בקשו וכך שזולתן כך יעץ ,"פלוני 

" יעצתיוכן דבר יעצת, לעשות  המסכימים  על הנחתן בנפעל הנזכרים וכל ודומיהן . "
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שהתעוררו  אלא הדבר, באותו עצה מהן שבקשו מבלי  דבר, זולתן  שיעשו שמסכימים

בקל  שהן  הקדש כתבי  מכל שתראה כמו זה מכלל יוצא  אין העצה. דבר על מעצמן

ההבדל  וטעם החמישי . בחדר המסודרים בנפעל שהן  אלו ומכל הרביעי; בחדר המסודרים 

י בכלל אמרנו מדברינו, מתבאר ""הזה ענינן בקל שהבנויין  עצה ג דבר לך זה "אגיד ואין  ,

" יענה [והוא ] עצה, ששואל למי  תשובה דרך עצתיאלא  לך אין"אגיד בנפעל הבנויין אבל .

גם [שמע] ופעמים לעצמו, פעמים מנפשו, שהסכים מורים אלא  עצה, לך אגיד ענינם

מדעת התעורר אך עצה, דבר על מזולתו הנועץ נשאל שלא במקומות  נכתבים לכן אחרים ,

העצה. על עצמו

ÔÎÂ" בשם-התואר בינוני"יועץ הדין כדמות יועץ מלת  כי  הקל, בבנין  הזה התואר הוסד ,

כח -העצה  בעל על התאר הונח  שלא  לפי נפעל בבנין  התאר הלשון בעל ׂשם ולא  הקל, ָמבנין 

מועצות ממנו לשאול מאחרים [נתבקש] לא  אם  כזה, תאר לבעל הצריכות הסגולות  ובעל

ממנו  ומבקשין בו נשאלין שאחרים  האלו הסגולות  בעל האיש  על הונח  אבל פיו. על ודעת 

דבר-עצה  הגדת על שהוראתו הקל בבנין  הונח ולא פיו, על ועושין  עליו נשענים והן  עצות,

הקדש . בספרי  תארם שנזכר המקומות  בכל השלישי בחדר שאוכיח וכמו עצות, למבקשי

י ' חלון 

כ"א][ חלון א חדר א נוסח לכאן, מקביל  ראה

ÏÏÎ‰.ÌÈ¯˘Ú‰" של לשונות  ב עצה כל השם  אל הסמוכים נפעל,"" בבנין  י ּבנ ּו לא  ִָה

הי בכלל אמרנו מדברינו. למשכיל מתבאר הזה הכלל טעם  וגם  הקל. מן כולם שלכן"אבל ט

" לשון מהכרח עצה הונח עצה כל [שמקור] בעבור ומדעתו מנפשו המסכים על גם בנפעל "

ית' אצלו יתכן לא  זה וכל הדעת. מופתי  בכח האדם  בבחירת מוצאתה ואין  צפּונה, ְָנטיה

העליונה  והתבונה החכמה בארחות ברצונו, מועצותיו וכל לתבונתו, חקר אין אשר

המופת מדרך הי801הנשגבת בכלל בזה שהארכנו וכמו לנו, כולם"אשר צריכין ולכן ב.

לשון בין  הנזכר, בכלל עליו שרמזנו ההבדל וזהו ית'. אליו סמוכים  כשהן בקל להבנות 

"עצה " לשון ובין ית ', אצלו הנאמר השםעצה " אצל הכתובים  כל כי האדם . אצל הנאמר "

אחר "ב  בנפעל, בנויין  להיות  כולם  ראויין היו האדם  אצל כתובים  זאת כדוגמא  היו אם ה

הי בכלל עליה "שאמרנו היה שלא  הסכמה המסכים שכל וידוע802ט בנפעל. יבנה מזולתו

" לשון  ב עצה שכל השם אל הסמוך במקרא מה "" הנביאים  דברי  סיפור רק איננו ה,

ב  השם ב "שהודיעם  השם יעץ כי ויאמרו העליונה, בעצתו גזר אשר את  בנבואה על "ה ה

פלונית תשובה 803אומה זה כל ואין ככה. לה שיקרה זאת  עיר ועל ככה, לה שיקרה

ההגיוניות 801. ההוכחות

מזולתו802. עליה נשאל היה לא צ"ל  אולי 

יב 803. יט, ישעיה
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הנהגתו  וארחות העליונה חכמתו דרכי בסוד הם כולם כי  יעשו, מה עצה דבר על לשואלים 

בשמים שעשה מעשיו על המונחים  כל וכן  אדם . לבני  בהן מעשה דרך שאין עולמו את 

לבני שצוה החכמה חקות  על המונחים כל וכן  דעים. תמים  מפעלֹות  הן אלו גם ְִָֻובארץ,

ב  הוא  הנה לשאול,"אדם . יוכל זה מי מזולתו. עליהן  נשאל היותו מבלי  מקדם כן יעץ ה

" חי, כל מעין מסתתר בשמים  האלהים  הנה לשאול. לבו יערב מי סלה או קדם .804"יושב

לה  שאין  בתבונה שהיא העליונה העצה בין להבדיל הקל בבנין כולם כתובים  זה כל ועם 

" בתאר הדין וכן  הפנימית. נטיתו בהכרח  שהיא  האדם  עצת  ובין  ב יועץ חקר, שהוא ה ""

בה  נשאלין"אעפ 805מתואר שאחרים המורה האדם, אצל הנכתב יועץ תאר כדרך שאיננו י 

כללים . עשרים הצגנו הנה שאמרנו. הטעם מאותו בקל הונח זה כל ועם בו.

˘ÈÂ" שרש  על שנבאר הכללים  בתוך ויתבארו פרטים  קרובים"חשב עוד הענינים כי ,

" שרש להניח  אפשר אופן באיזו השמיני החדר בחתימת  עוד נדבר וכן  זה. אל בבניןיעץ זה "

תעלומות תוצאות  מהם כי  בלבבך, ושמרם האלה הדברים על עיניך שים ואתה התפעל.

התורה  בו שנכתבו הלשון  קדושת  יורוך הם גם  במליצותיהן. הנביאים  עליהן  ׁשּכונ ּו ְִֶחכמה

שרשיו ואיך שבעתים , והמזוקקים  הצרופים אמת  אמרי קׁשט להודיעך ובניניו והנביאים ְֹ

" שרש על להקדים  שראינו  הכללים תמו זה ועם  יקרות. מדעֹות  כוללים  ."יעץ וגזרותיו ַָ

0

השני  החדר

˙Â�ÂÏÁ 'Ê Â·Â

" ÔÂ˘Ï .˘Ù�· ‰·˘ÁÓ‰ ÔÈ�Ú ‰Ó‰·˘ÁÓ,‰˘ÚÓ Â· ÔÈ‡˘ ÈÓÈ�Ù ¯ÂÈˆ ÏÚ Ì‚ ÏÙÂ� "

Ï„·‰‰ .·Ï‰ ËÙ˘Ó ÈÏ· ‰˘ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ‰ÓÎÒ‰ ÏÚ ÏÙÂ�Â ,˙¯·ÂÚ ‰·˘ÁÓ ÏÚ ÏÙÂ�

" ÔÂ˘Ï .‰·˘ÁÓ ÔÈ·Â ‰ˆÚ ÔÈ·‰·˘ÁÓ· Ì˘‰ Ï‡ ÍÂÓÒ ""˙‡ Â˙‚‰�‰ ÈÎ¯„ ÏÚ ‰

" ÔÂ˘Ï Á�ÂÈ ‡Ï .‰Ê ÔÈ�Ú· ‰·˘ÁÓ ÔÈ·Â ‰ˆÚ ÔÈ· Ï„·‰‰ .ÂÈ˙ÂÈ¯·‰·˘ÁÓÈ˘ÚÓ ÏÚ "

· Ì˘‰"ÔÂ˘Ï .ÌÈÈ‰Ï‡‰ ‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ È˜Á ÏÚ Á�ÂÈ ‡ÏÂ ,ı¯‡Â ÌÈÓ˘ ‰˘ÚÓ· ‰À

"‰·˘ÁÓÏÚ ÏÚÙ� ÔÂ˘Ï· ‰�·È .˙ÂÈÚ·Ë ˙Â·˘ÁÓ ÔÏÂÎÂ ,Ï˜· ‡Â‰ ÂÓˆÚ· „ÓÂÚ˘Î "

" ÔÂ˘Ï Á�ÂÈ .‰·˘ÁÓ‰ Ï‡ Ì‚ ÍÂÓÒ ÏÚÙ�‰ ÔÓ ,„Á‡ Í¯„ .ÌÈÎ¯„ ‰˘Ï˘‰·˘ÁÓ"

· Ì˘‰ Ï‡ Ì‚ ÍÂÓÒ .‰ÓˆÚ ˘Ù�· ‡ˆÂÈ ÌÈÓÚÙ .Â˙ÏÂÊÏ ‡ˆÂÈ ÌÈÓÚÙ .„·Î‰ ÔÈ�··"‰

" ˘¯˘· .Â˙ÏÂÊÏ ‡ˆÂÈ˘Î·˘Á.¯‡˙‰ Ì˘ ÔÂ˘Ï‰ ÏÚ· ÁÈ�‰ ‡Ï "

כ 804. נה, תהלים

ה 805. ט , ישעיה
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א' חלון

א] חלון ב חדר א נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.ÔÂ˘‡¯‰ הוא האדם ורוח בנפש . הנטוע פנימי כח על יסודתה מחשבה כל

" בתאר האדם  נשמת מתוארת ובעבורו אעפ "רוח החושב, כי אחת ,". האדם  שנשמת  י 

מחלקים , מחוברת אלוהי806ואיננה ענין אלא  וההתפשטות התנועה בעלת איננה גם

תוארים חמשה לה יש מקום  מכל חי. כל מלב מהותה נעלמה בעצמה, עומדת ממרומים

" הקדש יחידה בספרי  חיה, נשמה, רוח, ""נפש, בספרנו הללו השמות הבדלי  ובארנו יסוד .

וכל "עולם כוללתן . שהיא העליונות והסגולות ממנה הנגלות הכחות  על השמות ואלה ,

שאילו  האדם, שבנפש פרטית סגולה על מורה אינו תוארים החמשה מאלו ותאר תאר

" משל דרך על תוארים , בכמה להתאר ראויה היתה הפרטיים  כח משכלתבעבור בעבור "

" בה, הנטוע  "מדברתהשכל שבה, הדבור כח  בעבור וכןגברת" שבה, הגבורה כח בעבור "

כל  במקרא , בהן מתוארת  שהיא התואר אבל חברו. כולל האחד הכח  שאין  בזה. כיוצא  כל

[בלבד]. מלין  ריש רק זה על לדבר המקום פה ואין בכלל, כוחותיה כל עם  הנפש  כולל אחד

בביתרוח "˙‡¯ שבארנו מה זכור כונתינו ולהבין  כולם . הנפש  מחשבות  הכולל "

ג ')הראשון חלון ג' מכל (חדר והוא בראשית, מעשה כל כחות  כוללת  האדם שנפש והוא

חיים , הבעלי מן הרב במספר מפוזרים מהן  רבים  וכדמות  והנודעות , הנמצאות 807הכחות

שם אמרנו ועוד כולם. כוללת  האדם  נפש  ד')הנה חלון בעלת(שם כן גם  שהיא

שהיא  אמרנו ועתה וכיוצא. וכילות נדיבות  ועצב, שמחה וענוה, גאוה כמו הפוכי-הכחות ,

השכל, כח  החכמה, כח כמו חיים , הבעלי שאר בנפשות כדמותן שאין  הכחות גם  כוללת

עניני פועלות קצתן מחלקות . לשלוש חלוקים בכללן  הכחות וכל הדעת . וכח הבינה, כח 

והשנאה  האהבה כמו המדות, עניני פועלות  וקצתן  וכיוצא; והצמאון הרעבון כמו ְִַָהגויה,

הכחות והנה וכיוצא. וההבנה ההשכלה כמו מדעיים , ענינים  פועלות  וקצתן והרצון; הכעס

ירגיש שלא עד בנפש, ומסתתרות שוקעות  נחות כמו הן בלב, יצטיירו שלא  זמן כל בכללן

יעלה  ולא  דומם  ישב שלפעמים  אדם  לכל ידוע  וזה ההוא . הכח כדמות בו שנטוע  האדם 

מרגיש ואינו נפשו, בסתר נרדמות כולן  וכמעט כוחותיו רוב [שוקטות ] ואז דבר, לבו על

יוליד  אז בלב הכחות מן  כח  כשיצטייר מיד אבל בלב. הצטיירו שלא בעבור דבר, מעניניהן

לעיני הנפשיות  הכחות צורות  יראּו בו כי  האדם , כחות  הוא  שאמרנו והציור ֵָמחשבות ,

המחשבות התפשטות  ידי ועל דרכו. כפי  וכח  כח  כל הרבות, המחשבות יולידו ואז הלב,

האדם נשמת  מתוארת בלב, הנרדם הכח המצייר הרוח  ממפעלת שמסתעף הרעיון  [יוליד]

" התאר "רוח בתאר שזה ותבין  המתצרף 808. הוא  האדם רוח כי  בכללן , הנפש  פרטי כולל

פרקים806. שמונה רמב"ם, לאבות)כדברי  א (הקדמה פרק 

בראשית807. על  המלבי"ם  כתב יט)כן מכאן(א, שהושפע  ואפשר

רוח 808.
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במקומו  נשאר כח כל היה הרוח מעשה ולולי בנפש . הנטועים הכחות מהמון וכח  כח בכל

שע ולפי מחשבות . להוליד מתפשט היה ולא  שאמרנו, כמו הנפש  להן"בסתר בא הרוח  י 

רוח, נקרא ההוא , הכח  ממחשבות י ּמלא כולו שהלב עד בהן, המחשבה כח ִֵָההתפשטות 

" כמו וההרחבה, ההרוחה וענינו רוח לו ששרשו וטוב לׁשא ּול כג )"(שמו"ורוח  טז , והעניא ן. ְַַָָָ

" בספר כתובים  הם  הלא הנפש , חכמת בסוד יקרים למודים  וכולל מאד עולםנפלא "יסוד

"809ל."הנ  בתורה נאמר זה דרך קנאה ועל רוח עליו יד)"ועבר ה , שראה (במדבר לפי  פירושו ,

הלב, על ציורו והעביר בנפשו נרדם שהיה הקנאה כח  רוחו העיר פריצות, מעשה באשתו

ואולם פלוני. עם ּתסתר שלא אותה לקנא והסכים  לעשות ; מה כדת  מחשבות שהוליד ִֵָעד

ופעמים הטבע , בהכרח  הנרדם  הכח  יעיר פעמים  שונים. אופנים על היא  האדם  רוח הערת 

ע810[בטבע] התחלפות"ופעמים וכפי הטבע . נגד ופעמים לנפש , מחוץ שהן  דברים י 

וקצתן הטבעי, בהכרח  קצתן הרוח , מהערת המסתעפות המחשבות יתחלפו כן  הענינים 

לך  יתברר ובנקל הטבע . נגד נפלאות וקצתן לנפש , חוץ שהן  דברים על וקצתן טבעיות ,

האדם רוח  יעוררם הגוף בעניני פעולתם הפועלים הנפשיות  שהכחות והוא  הזה, הענין 

שבע , כשהאדם  משל דרך על וכיוצא . והמשגל והשינה והצמאון  הרעבון  כמו הטבע  בהכרח 

מחשבות מוליד ואינו בנפש  ונסתר שוקט  כמו הרעבון , מפעולתו שמסתעף הנפשי הכח אז

הלב  ויצייר בלב, הרעב יציירהו הטבע  בהכרח  הרעבון , הזה הכח כשיפעל אחר ולעת ֵַרעב.

בעניני מחשבות  לחשוב כולו הלב שימלא עד המחשבות תולדנה ואז הרעבון, ְִַָָצרת 

הטבע , הכרח  לפי  דומיהן  כל וכן  בזה. כיוצא וכל מחסורו, למלאות ילך ואז המאכלים ,

בבית בזה שדברנו וכמו הטבע, בהכרח המחשבות ותולדות  בהכרח, בהן  הלב וציור

יוהראשון  חלון ה' .ד)"(חדר

˙ÂÁÎ‰Âהנפש טבע  כפי  הרוח  יעוררם  המדות, בעניני פעולתם  הפועלים הנפשיות

נשען זה וגם  מדעיות. פעולות הפועלות הכחות  זה ובכלל בטבע. אלא  בהכרח  לא  ההיא,

שם  שבארנו מה ה ')על חלון ד' [החכמה](חדר נושאי  שהן  הכחות  מן  שרבים  811באמרנו

הכח  מן יוצאין  כי  ולציירם , לגלותם  האדם  שיעמול מבלי  הנפשות בכל ומצטיירים מתגלים

הקנינים , [וחשיבות ] והגאוה והכעס והשנאה והגאוה הקנאה כמו מאליהן, הפועל אל

לאדם יקרה שלא עוד כל והנה החכמה. נושאי שהן רבים ודומיהן  והרחמים האכזריות

יוליד  ולא  בנפש ונסתר נרדם כמו הכח יהיה האלו, הכחות  מן לאחד המעורר מקרה

אל  ויעלנו הנעור, הכח  את רוחו יעיר מהן , אחד המעיר ענין  שיקרה מיד אבל מחשבות .

וגדולתו, כבודו רעהו עושר לו שנודע משל, דרך על מחשבות. יחשוב ואז בטבע הלב

חדר 809. ח"ב נעול " ב"גן  גם  זה נושא על  דבר הרב אבל  לידינו. הגיע  לא רבנו, ידי על  נכתב שכבר  זה ספר 
רוח" שפל הוי מאד "מאד המשנה על  לבנון" ב"יין  וכן  ח; חלון 283-286)ד עמ' תשס"ג  המדות",(מהד' וב"ספר  ;

א  פרק  ח"ג 

המדות"810. בעניני  פעולתם  הפועלים הנפשיות "הכחות לענין  להלן, יבואר  וזה ההיא. הנפש טבע 

השערה 811. ע"פ וכתבנו  בכתב-יד קטועה זו  מלה
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כשיקרהו  וכן קנאה. מחשבות  הלב ויחשוב ירחיבהו, ורוחו בנפשו, קנאה כח יתעורר

כל  וכן  נקמה כח  ויתעורר הכעס, כח  יתעורר לו וכשיחר השנאה. כח  תתעורר רעה מזולתו

ואיך  רעהו, על שיתעלה עד וכבוד עושר הוא  גם ישיג  איך מחשבות  יחשוב בזה. כיוצא 

הרוח. מן  הנרחב הכח מדת  לפי טבעיות שהן  המחשבות כל וכדומה שונאו. מידי ינצל

ÏÚÂ עצמו הענין  והוא בטבע, בו יתעוררו מדעי ֹות הפועלות הכחות שגם  אמרנו ִַָכן 

הכחות מיתר אחד עמהם בהתחבר בטבע יתעוררו השכליות  שהכחות  שם שבארנו

אחריהן . וימשכו שהתעוררו, הכחות  חפץ להשלים  השכליות וישרתו מאליהן , המתעוררים

מאליו  הנקמה כח בנפשו ויתעורר מזולתו, רעה לו כשיגיע  הכסיל מן  משל שם והמשלנו

תחבולות ויחבל והבינה, השכל בכח  ישתמש  לבו על הנקמה רוח  בעבור להנקם . ויבקש 

וכל  הכחות . בשאר הוא  וכן ממנו. להנקם  יכול במה נכון דרך לו לבקש המצאות, וימציא 

נבדלים שהן כפי  אדם , בני בהן  נכשלים  כאלו מחשבות ובמיני  טבעיות. מחשבות  הן אלו

כנ  והפוכי -הכחות הכחות בעל האדם בהיות  כי  מדותיהם. ובטבעי  כוחותיהם יש"בציורי  ל

בטבע תתעורר כן  המדה ציור קלות וכפי שכנגדה, במדה ויש מהן , באחת  להשתמש  שיברר

בקרבו  והמושל בו הנטוע הרחמים  כח מטבע הרחמים , מדת  בעל משל דרך על ִֶַנפשו.

מהרה. להתעורר אכזריותו כח מטבע האכזריות  בעל שהוא  אחר ו[אדם ] מהרה, ִֶַלהתעורר

אל  הכח  מן ציוריהן  להוציא  למעט , רב בין  האדם בני  בהן שנבדלין הכחות  כל לענין  וכן

מזה, זה הפוכים ציורים שני  בקרבם  ויצטיירו אדם, בני לשני  אחד מקרה יקרה ולכן הפעל.

אחד  כל הענין, אותו על מזו זו והפוכות שונות מחשבות  יחשבו והם טבעו, כפי  אחד כל

יחשוב  הצדק, ציורי בלבו שמושלים  צדיק איש והרשעה, הצדק לענין  וכן ציורו. טבע  כפי

יחשוב  הרשעה, ציורי עליו שמושלים  והרשע משפט. מחשבות  טובות מחשבות טבעו כפי

אופני יבדלו כן ומצביהן  אדם בני נפשות  הבדל כפי  איך תבין  ומזה היום. כל רע רק

לחשוב מחשבותיהן נפשו טבע  נגד להתאמץ צריך הנפש בעל שאין  לפי הנפש. בטבע  והכל

שהוא  הציור מן  שמוצאותן בעבור ויגיעה, עמל בלי  וּתולדנה תמשכנה אלא כאלו, ְְִֵָָמחשבות 

לו  נתונה והבחירה בידו הרשות אדם שכל לפי  בטבע  הכרחיים  אינן  ואולם להם. טבע 

שם שבארנו וכמו לטוב, ומרע לרע , מטוב נפשו מצב א')להפוך חלון ה ' הונח (חדר זה שעל

" אחר "לב מלת ענין  על יצייר ואז טבעי, להיות שישוב עד שכנגדו הציור ימשיל ירצה ואם .

הראשון המין מן  אלו מחשבות  מין נבדל ובזה הראשונות . מן הפוכות מחשבות ויחשוב

לכל  הכרחיים שהן וכיוצא והשינה הרעבון כמו בגויה, הפועלות הכחות מן  שמוצאותן 

כח  ואגביר הרעבון כח אכבוש לומר ובידו ברשותו ואין  עליהן , ממשלה לו ואין אדם .

ודאבונו. רעבונו להסיר מחשבות יחשוב ירעב, יאכל לא אם  כרחו בעל כי השביעה,

ÌÏÂ‡Â אף הטבע, בהכרח  לא  תצאנה שלא  המחשבות הם  הטבע, נגד שהן  המחשבות

בטבע , מחשבות812לא  בקרבו להוליד רוחו על כשיגבור האדם ובבחירת הלב במצות אלא 

ההוא 812. האיש של  מדותיו  של
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דרך  על לרעה. זה ממין  וקצתן טובות, מחשבות  קצתן נפשו, מחשבות  לטבע המנגדות 

התאוה  מדת בלבו מושלים  הנה עיניו, מראה אחרי והלך כסל, בדרך ימיו כל שנהג מי משל

בעומק  ונרדמים בנסתרים [הם] הללו המידות  והיפוך וכיוצא ; וגאון  גאה והכבוד, הקנאה

וההסתפקות והענוה הפרישות  כמו מדותיו 813נפשו, יניח  ואם  בהן. וכיוצא אלהים  ויראת 

אלא  בידו, תאוותו חצי יהיה לא  נצח  עד מתאוותיו, יפרוש לא נצח  עד כטבעיהן , לפעול

יולידו  בטבעיהן שהן  לפי הפחיתיות, בכל וכן  יום . יום זולתו כל על ולהשתרר להתגאות 

שרמזנו  כמו חדש , לב לו ויעשה לבו, אל גלוליו את וישיב מאולתו, ובשובו כאלו. מחשבות 

הפוכים שהן טובים  בדרכים ללכת  החדש  לבו יצוה הטובה בבחירתו אז הנה למעלה,

הנה  עד כי בנפשו, ודרך דרך כל לו שיכין  וצריך עתה. עד בם  שהלך הדרכים  מאותן 

לאיש שנהפך ועתה נפשו. בסתר והסתתרו התעלמו והטובים הרעים, הדרכים בו הצטיירו

שם שבארנו וכמו בהן , ללכת  חפץ [היה] שהוא הכחות  ציור דרכי בנפשו ימצא לא  אחר,

ב') חלון .(שם 

ÌÏÂ‡Â, האדם ברוח תלוי בנפש  להצטייר מעתה ושיתחילו החדשים  הדרכים  הכנת

מעדר  כמו והוא הפועל, אל הכח  מן בנפש  והנחרצים  הצחים  הציורים מוציא בכחו ְֵַשהוא

מעט  מעט ולהרויחו ולהרחיבו בקרבה, הנעלם  הכח  בה שתצמח  עד הנפש אדמת  לעדור

ע הגלּות  ועיקר גדול. ּבהגלּות  בלב שימשול האדם"עד רוח  ישרור ה' ויראת  והבינה השכל י ְִִָָ

הנה. עד בקרבו נעלמות  שהיו הכחות בנפש  להוליד מעשהו יפעל היקרות , הכחות  באלה

" באמרֹו הנביא  רמז זה שעל שם חדשה ואמרנו ורוח  חדש לב לכם  לא)"ועׂשּו יח, ,(יחזקאל ֲַ

ע לבאר רק הדברים, לכפול כונה לי כחות"ואין  מציור שמוצאותן  כאלה מחשבות שמין  כן  י

ע עתה ושנתגלו בנפש נעלמות  תמיד השכל "שהיו בכחות  התלבשו באמצעות הרוח  י 

אין וגם אחר. אופן על הנה עד חושבת  שהיתה ההיא הנפש טבע  נגד כולם  הן  והבינה,

ע עתה מוכרחת הנפש שתהיה הכרחיות  כאלו שתחשוב "מחשבות  לה חוצה דבר י 

הראשון ממצבו הלב ׁשהי ּפך בחיריות מחשבות  כולם אלא  מטבעה, הפוכות  ִֵֶמחשבות 

ולהצמיח  ולהוליד הראשונים , הרעים  הציורים  לכבוש  והתאמץ קנאה, ולבחור רׁשע  ֶַלחמוס 

להן . ההפוכים  טובים ציורים בנפשו

ÔÎÂשהן אמרנו כבר היום, כל רע רק וחושב בכסילות  בהתנהגו הכסיל הרע לענין

בטבע אפילו שאינן  יותר ומושחתות רעות  מחשבות  עוד ויש  לנפשו. טבעיות  מחשבות 

השני בבית שבארנו וכמו הכסיל. י נפש  חלון י' "ג )"(חדר פסוק באישכשפרשנו תקנא אל

דרכיו  בכל תבחר ואל לא)"חמס ג, דעתו (משלי ציורי  וכובש  בזדון , נפשו החומס על שהוא 

[לחזק] גם  דעת לשקול אפילו המנגדים תהפוכות ציורי לצייר בחזקה, כחותיו 814הטבעיים 

הנשארת העני סעודת  הגוזל הנכסים בעל חמס מאיש שם  שהצגנו המשל וכענין הרעים.

במועט813.

ההשערה 814. ע"פ ותיקננו  קטועה היתה זו מלה
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נפש שום  בטבע  שאינן  והרשעה החמס  דברי  לזה וכדומה ביתו בני ונפש נפשו להחיות לו

ברשעו  להוליד עצמו את לעזור כאלו מחשבות בעל וצריך הכסילים . נפשות בטבעי  אפילו

טבעה. נגד בנפשו כאלה רעים ציורים

ÌÏÂ‡Â מ עמין שמוצאותן"חשבות המחשבות  כלל הן  לנפש , חוץ שהן דברים י 

הוא  גם האדם ורוח  הנפש. אל המוחשים  צורות  המביאים  החיצוניים החושים באמצעות

מעשה, מלאכת  כל רואה העין משל דרך על מחשבות. שיולידו עד הלב אל ויעלם ְֲֵַירחיבם 

האף  וכן  שונים . מטעמים  טועם החיך בוכים, קול או עוגב קול שונים, קולות  שומעת האזן 

וחיקוי רושם  עושה ודבר דבר כל שונים . ענינים  המשלים הגוף וכן שונות , ריחות  המריח 

על  לחשוב מחשבות , לו ובאים ההוא , הדבר או הצורה דמיון מרחיב ורוחו האדם , בדמיון

ועל  ששמע הקול על ולחשוב שראה, הכלי ותבנית מלאכת  על או שראה, הבית  מלאכת

בנפש ונרגש  מאוד ידוע הדבר וזה בלבבו. מתהפכות רבות  מחשבות ותהיינה שהריח , הריח

הבנאי כי  מצביהן, כפי החושבות  הנפשות בהן  יתחלפו כאלו מחשבות במיני  וגם  אדם . כל

שיחשבו  ממה אחר באופן  עליו יחשוב מעשה, כלי או בנוי  בית הרואה מלאכת-מעשה ובעל

קול  השומע  היודע אומן וכן ההיא. המלאכה בטיב יודעים שאינם אדם  מבני המון  עליו

בזה. כיוצא כל וכן ההיא החכמה ידיעת  נעדר שיחשוב ממה אחר באופן  יחשוב שיר כלי

שיצטייר  הבנאי  מטבע  כי הטבע. נגד ולא הכרחיות לא  טבעיות , הם כאלו מחשבות  מיני ִֶַוכן

תמונת בנפשו שיצטיירו המודד ּומטבע מחשבות. עליהן ולחשוב הבניה צורת  בנקל ִֶַבנפשו

שיצטיירו  בכוכבים החוזים  ּומטבע מחשבות. עליהן  ויחשוב ועגולות, ומרובעים  ִֶַמשולשים

ומרחקם במהלכם  ושפלותם  רּומם  בגלגליהן , לכוכבים  שיש והמסילות  המעגלות ָבנפשם

ושיחשב  מזה, הלימודיות815זה החכמות ובעלי  והאומנים  החרׁשים מן בזה כיוצא וכן ִָָבהן .

תמיד  וירויחה ירחיבה ורוחו בה, חכמתם ציורי  נצטיירו מהם  אחד כל שבנפש  והטבעיות ,

היום . כל מחשבות  עליה לחשוב

ÌÈ¯·„‰Â שדברנו הנפש בטבע  המצטיירות  והכחות המדות  ציורי  לענין  ממש דומים 

ציור  יצטייר בנקל זה שבאיש  עד טבעה, כפי בנקל נפש בכל מצטיירות  שהן זה, בכלל עליהן

ע שתוצאותן  המחשבות בעניני וכן האכזריות , ציור ובזולתו המביאין"הרחמים , החושים  י

[העיוניות] החכמות כל זה שבכלל הנפש, אל להן  מחוצה המעשיות816מוחשיהן  והחכמות

ע זולתי בנפש תחוקנה קבועות"שלא שהן  אחרי  הנה מחשבה. לכל ראשונה שהן  החושים  י 

כמו  הכרחיות אינן והנה המדות. ציורי המשל כמו לנפש טבעיות ציורם  תהיינה בנפש ,

ירצה  אם  והמהנדס  הבנינים , ציורי  יחשוב לא  ירצה אם הבנאי  כי הרעבון, הסרת מחשבות 

מה  זהו בזה. כיוצא  כל וכן  יביט, לא המדידה פועל ואת מעשהו, וכינור ונבל תוף יהיה

כלולות שהן ולהודיע  האדם רוח באמצעות  שהיא האדם , שבנפש המחשבה ענין על שרצינו

חשבונות 815. עריכת

לפענח 816. קשה זו מלה
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הטבע , נגד ומחשבות טבעיות, ומחשבות הכרחיות, טבעיות  מחשבות  והן סוגים , בארבעה

ידיהן שעל כללים  להקדים  רק חקירות, לחקור באנו לא  כי  חושיות , טבעיות  ומחשבות 

" של לשונות המזכירים  הקדש שבכתבי המליצות  תוכן המשכילים  ."מחשבה יביטו

לכ  מקביל ב][ראה חלון ב חדר א נוסח אן,

ÏÏÎ‰.È�˘‰ענין ומתבאר המחשבה. היא  האדם ברוח  המתפשטת  הראשונה ההארה

אותו  להעלות  הפנימי הכח  ציור המרחיב הוא  האדם בו. שאמרנו הראשון הכלל מדברי זה

במוח  המצטיירים ציורים הן  הן  הציורים  ואלה בלב. ציורים  ירבה שיתרחב ומיד הלב. אל

בכל  יצייר מיד בלב. ציורו ונתגלה שבנפש הקנאה כח הרחיב שהרוח  בדעתך הדמה ְֵַהאדם .

דרך  על פחיתויותיו. ויצייר וקניניו, ובנותיו בניו רוב וכבודו, עשרו רעהו, גדולת  פרטיו

שהוא  משל דרך על עצמו. מעלת  ויצייר בזוים , שמעשיו בזויה, ממשפחה שהוא משל

הוא  היה אילו נאה היה כמה ויצייר בזה. וכיוצא  רבות, ידיעות  בעל שהוא  רמה, ממשפחת

מחשבות הן  בהן  וכיוצא אלה שכן לפניו. שישח ראוי היה ורעהו הזה, והכבוד העושר בעל

מחשבות כל ממלאות שהן עד עתה, הנרחב ברוח המתפשטות  הראשונות וההארות  אדם 

הקנאה  שמחשבות  ובהיות מאלו. הפוכות  מחשבות לקבל פנוי  מקום  בו מניחות  ואינן  הלב

רעים מעשים  לעשות שגמר עד פעולתם, בתוכן הלב נצוד הנה עליו, מושלים  לבד

" בפסוק הראשון  בכלל שרמזנו וכמו הקנאה, מן  קנאה הנמשכים  רוח  עליו (במדבר "ועבר

יד) לטוב ה , הן המחשבות , הארות  תרבינה האדם , רוח כשירחיבנו וכח  כח בכל הוא  וכן .

הראשון  בבית שבארנו מה וזכור לרע. ז')הן  חלון ה ' ושנפשו (חדר קטן, עולם כדמות שהאדם

שוותהעליונה  בשתיהן המליצות  כן ושעל וצבאותיהם , וארץ שמים  מעשה כמו משוכללת

מתגלות בארץ שהן למיניהן  הרבות  שהצורות  רואה ואתה זה. לעומת  זה את הקדש  בכתבי 

שע באויר. המתפשט  האור באמצעות העולם , באויר האדם לעין  אלה,"ומצטיירות שני י

הדברים"ר  חלקי וּתראה לצורה צורה בין  האדם עין  מבדיל באויר, המתפשט  והאור הרוח  ְֵֶָל

הלב, עין לזה ודומה האדם. לעין  גלויה צורה היתה לא  אלה שני ולולי  ותבניתן . ותכונתן 

אור  באמצעות  האדם  ברוח  לעין-הלב ויצטיירו יתגלו הרבים  הנפשיים הציורים שכל והוא 

שע המחשבות. הן  שהן  ברוח , המתפשט  והדעת  המתפשטים"השכל והשכל הדעת אור י 

כמו  ופרטיהן. הצורות חלקי  ויראה שברוחו, לצורה צורה בין עין-הלב יבדיל ברוח ,

בזה  כוונתנו ועיקר וחלקיו. הקנאה ציורי  לב על [המעלות] הקנאה ממחשבות  שהמשלנו

כל  ועל ברוחו, המתפשטת  האדם  מדעת  הראשונה ההארה היא  שהמחשבה להודיע 

" לשון הקדש  בכתבי  יונח  הראשונות  הן"מחשבה ההארות בגוף, הנתלים בענינים  הן ,

הרׁשעה. לענין  הן הצדק, לענין הן  חכמה, דבר ובכל השכליים בענינים הן  המדות , ְִָָבעניני

" לשון בין להבדיל תוכל "מחשבה ובזה של לשונות  ובין הקדש, שבכתבי  ודעת" בינה ,"ׂשכל ֵֶ

תולדות המחשבות , סתירת המחשבות, הרכבות  ושלישיות  שניות הארות  הן כולן  שאלה

המופתים . והמצא  הקי ׁשים "817חדשות בספר שיתבארו כמו בהן . גניםוכיוצא "מעין ְִִֵֵֶָ

הגיוניות 817. הוכחות
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מחשבה "בעז  שכל ונודע  הפשוטות . הראשונות ההארות על מהן  אחת גם  יונח ולא  ה.

והבן . המדעיות , ולכלל ולהבנה להשכלה תקדם 

ב' חלון 

ג] חלון ב חדר א נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.'‚‰" לשון שכליים ,מחשבה יונח ענינים  ועל פנימי, ציור על גם  הקדש בספרי  "

למעלה  זה על רמזנו וכבר מעשה. דבר עם הּתלּות להם שאין והאמונות הדעות כלל ִָועל

ב') חלון א' ההארות(חדר כלל שעל השני בכלל אמרנו כי  מדברינו, נודע הדבר וטעם  .

" לשון יונח  האדם  ברוח  המאירות  דבר "מחשבה הראשונות  בכל מתפשטות  ההארות ואלה ,

הן הקנאה, כח מציור ההוא בכלל שהמשלנו כמו המעשיים  בענינים שיהיה הן  ודבר,

לידי יוצאין  שאינן  כחות ציורי  או במציאות. שאינן  דמיוניים  או ומדעיים , שכליים  בענינים 

ממנו, מתנקם הייתי או עמו, מטיב הייתי חי עדיין  פלוני  היה אילו החושב כאדם מעשה.

" לשון כולם על יפול האדם , ברוח המתפשטים המדע  הארות  כולם  שהן ."מחשבה ולפי

" של לשונות  בין המבדיל הראשון ההבדל "עצה וזהו וובין ""מחשבה " שלשון אינו עצה . "

שם כמבואר מעשה לעשות הסכמה על אלא ב')נופל חלון הסכמות(שם  על נופל ואינו

" ולשון לאדם. מעשה דרך בהן  שאין ודעות אמונות שכליים, גםמחשבה בענינים נופל "

זה מעין  שהן הכתובים כל לפניך שאסדר וכמו אלו, ט')על לשון(חדר יונח בזה כיוצא .

לדעתמחשבה " מבלי  הרבות, במחשבותיו מתהפך החושב כשיהיה גם מעשיים , בדברים  "

והחושב  הלב, על עוברים דמיונות כמו והן ההסכמה. ממנו התעלם  בעבור יעשה, מה

" ומתוארים מהן . אחת  גם  יקים  ולא  לאחת, אחת  שאמרנו,מחשבותיפריש הטעם  מאותו " ְֵַ

" בין המבדיל השני ההבדל וזהו ברוחו. ראשונות  הארות  כולם שהן וביןעצה לפי "

""מחשבה " לשון כי  הסכמה עצה , כשיסכים  זולתי  מעשיים, דברים על אפילו יפול לא "

שם  וכמבואר מעשה לעשות  שם)החלטית  "(שם  ולשון דמיוניםמחשבה . על גם נופל "

הקדש . בספרי  נזכר זה מין  שאראך וכמו עוברים , וענינים  בטלים

ד] חלון ב חדר א נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ·¯‰" של לשונות  ועושה מחשבה יניחו לעשות  המס ּכים על הקדש  בספרי "ְִַַ

הלב. משפט אחר ההסכמה היתה לא אם  בין818כהסכמתו, המבדיל השלישי ההבדל וזהו

" "עצה לשון  ללשון  הראשון"מחשבה " בחדר זה לבאר החילונו וכבר ג '). שאין(חלון ואמרנו

" דרכיםעצה לשון  בין הוא  והמשפט הלב, משפט  אחר החלטית  הסכמה על אלא  נופל "

את זה סותרים האלו הדרכים והיו הענין, באותו לבו על שעלו שונים  ואופנים  מתחלפים

דרך  על וכשהסכים לעשות . מה כדת נבוך והיה ההסכמה זה, תתואר אז כן, ועשה ידוע

" לעשות"עצה בלשון  ראוי  שכן  לו נדמה מיד אלא הלב, במשפט כלל הדבר בא  לא אם אבל .

לבחור 818. לו  ראוי ומה השונות, ההצעות בין  האפשר  צדדי  על דן לא זה איש כלומר
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אעפ  כזה, ""בנידון  בלשון  הסכמתו תתואר לא שדמה, כמו שעשה שם"עצה י  והמשלנו . ִָ

לשון עליהן  יפול הלב, משפט  בלי  כאלו הסכמות  כלל שעל נאמר ועתה זה. על משל

שהיא "מחשבה " ברוחו שהצטיירה המדעית הראשונה ההארה כפי  ההסכמה שהיתה לפי  ,

לשום אפשר שאי  מאד, חזק ציור בו שמושל אות נותן זה דרך על והמסכים המחשבה,

ומה  ידה. על שהסכים  המחשבה מאותה בטבעיהן  ההפוכות  מחשבות  בו להוליד אחר ציור

שבהיותן המחשבות , התפשטות  על כשכתבנו השני , בכלל שבארנו ממה זה ענין  להבין נקל

מחשבות לקבל פנוי מקום בו מניחות ואינן  הלב חדרי  כל ממלאות הן האדם  ברוח נרחבות

לעשות שגוזר עד פעולתם, בתוקף הלב תוצבנה לבדנה מושלים  ובהיותן מהן . הפוכות

יפול  שלא הלב, משפט  בלי  ההסכמות  הן והן עליו, שגבר החזק הציור מחשבת כפי מעשה

" לשון  זולתי"עצה עליהן מעשה לעשות יסכים שלא ובינה שכל בו שנטוע  לאדם ומהראוי  .

הדרכים בחן  שלא זמן  כל בתקפו, העומד אחד ציור פי  על יסכים  איך כי קודמת . בעצה

תועילנו, לא  העצה גם תאמר ואל במעשהו. שיכשל מאד וקרוב לו? ההפוכים  האחרים 

למעלה שהודעתי ה ')אחרי חלון א' הנטועים(חדר והבינה השכל מכח  העצה מקור שאין 

מנפשו. ענין  בכל העצות להוציא צריך האדם  היה אם  הדבר אמת  ברור. מופת  [בכח] באדם 

בהן ונודעת  גלויה העצה עתה, עד מדברים  שאנו המנהגים  בעניני ההסכמות  שרוב אלא

שם שבארנו וכמו ודבר. דבר בכל יעשו מה אדם  לבני  שיעץ ותורותיו אלהים  חקי  פי  ֻעל

י) חלון ט, חדר ב, בית וכן ג; חלון ו , חדר א, אל (בית ילך המעשה, משפט ממנו] [נעלם  ואם  .

הלב  על גובר הציור אין  אם  יתכן זה כל ואולם  הדבר. משפט  לו ויגיד וישאלנו יועץ

רׁשע819[ומטהו] או תועבה העושה זה אבל עצה. יבקש  ואז אחרות , מחשבות  ֶַלחשוב

את שמלא עד כך [כל] חזקה נפשו ציור שממשלת  ומופת  אות  נותן המחשבה, בהסכמת

אחר. דרך על לחשוב הניח ֹו ולא  ממחשבותיו, הלב

‰˙ÚÂ" לשון שבין רביעי  הבדל "עצה התבונן ללשון העושה "מחשבה " שכל והוא  ,

לעשות עתה שהסכים  ומה שלמה, ובינתו שדעתו אפשר לבדה, המחשבה כהסכמת

וכענין והבינה, השכל אור שעה לפי  והאפיל עליו, שמשל יצרו מתוקף היא ְִַָָהמזמתה

ז  א)ל"שאמרו ג, א "(סוטה אלא  חוטא  אדם  שטות"אין  רוח  בו נכנס העולה "כ הרוח  וזה .

שעשה  ואחר הראשון . בכלל שבארנו וכמו הקשה, הציור מחשבות-סכלות , וממלאו הלב על

לעת וכן שעשה. המעשה ומר רע מה ויבין עליו דעתו כשתתחולל שיתנחם אפשר הרע

מזולתו  נשאל כשיהיה שכן וכל הנבלה. מעשות  ימנע הקשה, הציור יתקפנו כשלא  ְַָָאחר

מאחרים יבקש  ואיך בעיניו, רע  שהוא  בהיות לאחרים, יתירנו שלא כזה, מעשה על

משפט  אחר שהיא  עצתו בהסכמת  העושה כן ואין כן . לעשות  תקפו יצרו ואין  שיעשוהו?

כשנועץ  שהרי תועים . ושכלו ושבינתו הדעת , מואסי מּכת שהוא אות  נותן שהוא  ִַהשכל,

לבו  על שעברו אחרי  לבדו, חזק אחד ציור עליו מ ׁשל ולא בתקפו עומד לבו היה הדבר, ַָעל

אומדן819. ע "פ זו מלה והוספנו מטושטשת המלה
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ואעפ  ודרך. דרך שבכל והרע הטוב הדרכים  בכל והתבונן  בהן, נבוך והיה הפוכים כ "דרכים

לעצמו  יתיר גם מעשהו. על ינחם ולא מעוותים , ובינתו שכלו שגם ונודע להרע הסכים

מאחרים נשאל וכשיהיה הדבר, לאותו יתאוה שלא בין שיתאוה בין  תמיד כן לעשות  הרצועה

השני בבית  שפירשנו וכענין  כן. לעשות  בעיניו שנכון לפי  להם , גם ז')יתירנו חלון ח' על (חדר

" מעוניפסוק כבסני  ד)"הרב נא, אצל (תהלים  הקדש  כתבי  שיזכירו מקום שבכל מזה והבן  . ֵֶֶָ

" של לשונות דת על לא "עצה הע ֹוברים  ההמה האנשים או האיש  שזה להורות הכונה תהיה ,

כן . לעשות  נכון כי  לבבם במשפט  דנו אבל שעה, לפי הקשה יצרם  בתגבורת  שעשו מה עשו

" לשון  אל סמוך תמצא  ולכן האמת . מכחישי הגדולים  הפושעים מּכת שהם אות "עצה וזה ִַ

" ""רשעיםתאר כמו רשעים, בעצת  הלך לא  אשר האיש  א)"אשרי  א, "(תהלים  רשעים, עצת 

מני טז)"רחקה כא, "(איוב המקרא  בכל תמצא  ולא  חטאים. ""עצת שתאר לפי  על חטאים. "

" ותאר שאמרנו. וכמו בעצה עושים  אינם והם היצר, מתוקף העובריםרשעיםהעוברים על "

" כענין הדעת  יי'[מושחתי ] נאץ ברך ובוצע נפשו, תאות על רשע  הלל ג )(תה "כי  י, והםלים ,

" של לשונות שנבדלו וכמו התועה. ׂשכלם  ובמשפט  בעצה של עצה עוברים  מלשונות  " ְִָ

שנזכר מחשבה " מקום  שבכל והוא  הטובה. לענין עצמו זה בהבדל נבדלו כן הרעה, בענין  "

" לשון  טוב מעשה עושה בהארת"מחשבה אצל הטוב פלוני מעשה עשה האיש שזה יורה ,

מה  כדת לבו במשפט  לו צריך היה ולא הטוב, ציורו מתוקף שצמחה הראשונה מחשבתו

שאיש הראשון  בכלל שבארנו וכמו מחשבתו. בתוקף עשהו אלא בעצה, ולהסכים  לעשות

וכל  משפט . מחשבות טובות , מחשבות טבעו כפי יחשוב הצדק ציורי בלבו שמושלים  צדיק

" לשון  בו שנזכר דבר "עצה מקום  באותו נדון שהיה יורה צריך 820, והיה לעשות , מה כדת 

החכמים מכת שהוא מורה וזה לבו. משפט  אחר שנועץ עד ההוא  הענין בדרכי להתבונן

" המתוארים "יועציםהגדולים  או ראשון "נועצים" בחדר שבארנו וכמו ג '), .(חלון

„ÂÚÂ" של לשונות "עצה נבדלים של מלשונות נמשך מחשבה " הוא  וגם חמישי , הבדל "

משל  דרך על כך. כל קשה שנאתו ציור שאין  אפשר רע שהיועץ והוא  בזה, מדברינו

" רעכשנאמר עלי  יעץ כשהיה "פלוני אלא  [גמורה] שנאה אותי שונא  שאיננו להיות יוכל ,

עם להרע כלום בכך שאין צפּונה מנטיה נועץ לא , או רעה לי  יעשה אם בלבו שקול ְָהדבר

מ ּכת ושהוא תועים, ובינתו ששכלו אות שזה אמרנו וכבר הרע . לעשות  והסכים  ַהבריות 

מתגבר  יצרו היה שאילו למאד. קשה שנאתו יצר שאין  אות זה כל ועם הגדולים , הרשעים 

להשיג  המחשבה. הסכמת בתוקף עושה היה אבל להועץ, מניחו היה לא בתקפו, עליו

הראשון  בבית שכתבנו במה תשגיח בזה כונתנו י תכלית חלון ו ' "ג )"(חדר פסוק ראיתבפירוש 

ממנו  לכסיל תקוה בעיניו, חכם  יב)"איש כו, .(משלי

Ï·‡ הנעשה ודבר דבר בכל למאוד קשה שנאתו שציור הדבר ברור רע , החושב

שיזכירו  מקום כל ולכן למאוד, חזקה ההיא  המחשבה שציור נודע  המחשבה. בהסכמת

ונגד 820. בעד בדעתו, שוקל
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ע שנעשה מעשה או "הנביאים לרעהו, מאד שונא  היה שהעושה להודיע וכיונו חוטא , י 

" לשון יזכירו גדולה, חמדה מציור או גדול, רׁשע  מציור שעשהו או ליהודים, ,"מחשבה צורר ֶַ

ג  ההוא שהאיש  ואפשר ההוא. באיש המושל הציור בתוקף ההוא  בענין  שנעשה כ "להורות 

ג  היה הדבר, על נועץ היה אם  שאפילו הגדולים, הפושעים  אלא "מּכת להרשיע, מסכים כ ִַ

ואפשר  לעצה. צריך היה ולא  הקשה ציורו בתוקף היה שעשה שהדבר מלמדנו שהכתוב

אלא  הרעה, לעשות  מסכים היה לא  הלב במשפט נועץ היה ואילו החוטאים , מ ּכת  ַשהוא

פעם כל ויהיה יצרו. עליו כשגבר עתה ומתארי821שעשהו אצלו, כתוב שהוא מענינו למד

דרכיו, בכל צדיק איש שהעושה יורה פעמים ההוא . האיש  משפט  מה נדע  שעשהו האיש

שבתוקף  עד עליו, ולהתגבר להתאמץ לו אפשר אי קשה, ציור עליו גבר ידוע שבענין  אלא

אלהים רוח  בהיות אותו, משנאתו דוד את  שרדף שאול כמו רעה, לעשות הסכים  ממשלתו

מבעתו טו)רעה טז, שמואל-א ה',(עיין בחיר צדיק איש היה שאול והנה זה 822. בענין  זולתי

לחשוב  הציור הניחֹו ואילו עמו. להרע  תמיד הסכים  השנאה מחשבת בהתגבר לבד

במשפט  נועץ אז שאול שהיה לומר חלילה לעשות, מה לעצה שיצטרך דרך על מחשבות ,

רעה. עמו מעשות עוז בכל משתמר היה אלא  בכפו, לא -חמס  על דוד עם  להרע לבבו

לו 823וראיה, והודה מעשהו, על שעה לפי  ונחם ממנו, מקבל היה דוד שהוכיחו פעם  כל

בכתוב כנזכר עשה, טוב לא יז)"(שמוכי כד, והסכיםא להתחזק ציורו חזר כן  שאחרי  אלא .

" לשון  יפול זה ועל עמו, להרע  הרעה ""מחשבה במחשבת  כמו דוד . את להפיל חשב ושאול

פלשתים כה )"(שמו"ביד יח, .א

ÌÈÓÚÙÂ לעזוב 824יורה לאחרים גם  ויועץ ה', חרף ואויב רשע שהוא  מלבד שהעושה

המחשבה, בתוקף הרעה על שמסכים עד רעות  תכונות  בו התגברו גם אבל הטובה, הדרך

ואעפ  לעצה, שיצטרך על "מבלי  בו. שיש הסכנות  בעבור עליו להתיעץ שצריך דבר שהוא י 

פרטי דבר בעבור בכפם לא -חמס  על  שלמה אומה לאבד שהסכים המדתא בן המן משל דרך

והיה  לו. השתחוה שלא מרדכי  והוא  אחד, איש  על לו מחשבותשהיה לבו על שיעלו ראוי 

אחד  איש חטאת שבעבור הטבע  נגד שהוא  האחד, הזאת . הנבלה עשות  לבלתי ָטבעיות 

ע להסתכן  שיוכל הב', כולה. העדה שלמה "תשחת  אומה יפשטו לא הטבע בדרך כי  כן, י 

איש וישלחו למלך. ויצעקו נפשם, על ויעמדו לטבח, ולגלות825צואריהם  טוב עליהם  לדבר

כאלה, מחשבות  לחשוב פנוי  לבו היה ואילו רבות. מחשבות  בזה כיוצא  וכל המן , נבלת 

מעשהו. זר מעשהו לעשות  מסכים  היה לא  ספק צורר 826בלי  היה הזה שהרשע  אלא

במקרא 821. שמוזכר  פעם  כל 

ע"ב 822. יב ברכות

כי823. לכך

"חשב"824. המלה

השערה 825. ע"פ והשלמנו  דיו  טיפת מכוסה המלה

כא 826. כח, ישעיה ע"פ מליצה
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הסכים הציור ובמושג  למאוד, עליו התגברה שנאתו וציור בטבע , ואויבם  ליהודים

הענין תמיד ּתאר המגלה ספר כותב ולכן העשירי. בחדר שיתבאר וכמו רעה, ֵֵבמחשבת 

" "מחשבה בלשון בלשון לא  827."עצה "

ÔÎÂ" לשון  שנזכר מקום  כל עלינו מחשבה תמיד המעשיים  בענינים  הקדש  בכתבי  "

אעפ  רע , לעשות  שהחושב ודע אצלו. כתוב שהוא  האיש  משפט  מה שאחרי"להתבונן  י 

לאבד  שהסכים משל דרך על הרעה, ישלים  דרך באיזו עליו נסתפק הרעה, על שהסכים 

אם באש, ביתו את  עליו לשרוף אם  יעשנו, אופן באיזו שהתבונן  אלא  העולם מן פלוני 

למשפט  שהוצרך עד בזה, וכיוצא דמו, ולשפוך בדרך עליו לארוב או המלך, אל עליו להעליל

מחשבתו  ישלים  איך תחבולה להמציא ולפעמים רבים, דרכים מ ּבין אחד בדרך לבחור ִֵלבו

וכן "828הרעה. בלשון קשה,"עצה יתואר ציור באמצעות היא ההסכמה עיקר מקום שמכל ,

וכיוצא, שנאה או קנאה מציור [נתהוה] והיא העולם , מן להאבידו היא  ההסכמה ועיקר

" בתאר  פעם  כל מתוארת  היא  והבן ."מחשבה ולכן ,

ג' חלון

ה] חלון ב  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰.È˘ÈÓÁ‰" של לשונות  הקדש  כתבי  ב מחשבה יניחו השם מנהגי  על עם"" ה

הראשון בחדר בארנו וכבר עמהם. להרע או עמהם להטיב שיסכים  בין ו')בריותיו, (חלון

ג  הכתובים  הניחו באלה כיוצא ""שעל של לשונות והוא "עצה כ הסתכלות . מקום בזה ויש  .

" לשון בין  "עצה להבדיל לשון ובין  ית ', עליו הנאמר כל מחשבה " כי  אצלו. הסמוך "

שאנחנו  לענין  יאות  מהן אחד גם אין הזה, בחדר הלשונות שתי בין  שהבדלנו ההבדלים 

או  הלב, משפט הקדמת  בין  שנבדלים לומר ואין רב. עילוי ויתרומם  יתברך עתה, בו

הראשון בחדר שהקדמנו אחרי  הלב, משפט  בלי  ו')הסכמה "(חלון "עצה שלשון  ותאר "יועץ "

ב  השם  אצל שומעת ,"הנאמרים אזן  להסביר משל ובדרך העברת -הלשון כפי  רק הוא  ה

הרבים הדרכים  בין לשפוט צריך ואינו חקר, להם  שאין  ובתבונה בחכמה מועצותיו ושכל

וכולם ודור, לדור עומדות  ית' מחשבותיו שכל המחשבות, לענין  הוא וכן  דבר. בכל שיש

שבארנו  ממה [ענין] וכמו חקר, לה שאין  ובתבונה העלינה, חכמתו ארחות  כפי מתוקנות 

הראשון  ב')בבית  חלון ב' "(חדר נאמר כן ועל שניתי. לא  יי ' ו)"אני ג, "(מלאכי ואמר לא , כי

מחשבותיכם ח)"מחשבותי  נה, הקדש(ישעיה  כתבי השתמשו למה להתבונן  עלינו כן  אם .

" בלשון "עצה פעם  בלשון ופעם  בספרימחשבה " רבים  במקומות כן תמצא  ית'. אצלו "

ב  השם שגזר ממה הנביאים כשיספרו השם"הקדש  יאמרו פעם  האומות , מן אומה על ה

כן"ב  יעץ יב)ה יט, כן(ישעיה  לעשות שחשב יאמרו ופעם ח), ב, הלשונות(איכה  ששני  ולפי .

היהודים"827. על חשב אשר  הרעה מחשבתו  ישוב הספר  עם  כה)"אמר  ט , (אסתר

"עצה"828. כן גם  הוא "מחשבה" הענין  שהגדרנו למרות
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מי בריותיו, את  הנהגתו בסוד העליונות ההסכמות  על מונחים  שניהם  גם ית', אצלו שוין

ביניהן . המבדיל יקר דבר מצאתי  שמים וברחמי  מהם? לשון כל יורה מה על דבר פשר יודע 

הראשון  בבית בארנוה האחת , הצעות, שתי  על נשען הזה שם)וההבדל שהחכמה (שם, והוא 

המקבלים , כפי  להשתנות  עומדת היא  אבל [תשתנה] ולא החכמה.829אחת  ארחות כפי וזה

ובהשתנות אדם. בני מנפש ומצב מצב כל לעמת  צדק ומשפט קבוע ארח חקקה החכמה כי

מטוב  העליונה החכמה ממחשבת  ארח לעומתו ישתנה כן לטוב, מרע  או לרע מטוב המקבל

אחר, מצב על בעמדו מיד כי  לטוב. מרע או החכמה לרע מחשבת כפי משפט  לקבל הוכן

לעד  ונאמנות  קבועות החכמה מחשבות והנה לרע . או לטוב כזה מצב עם  המקבילה

הרחבנו  ושם המקבל, מצד והשינוי  בספרי830לעולם , כתוב הזה והיסוד בזה. לדבר

" אמר שכן ההוא הנבואה, הגוי ושב ולהאביד. ולנתוץ לנתוש  ממלכה, ועל גוי על אדבר רגע 

גוי על אדבר ורגע  לו. לעשות חשבתי אשר הרעה על ונחמתי עליו, דברתי  אשר מרעתו

אשר  הטובה על ונחמתי  בקולי, שמוע  לבלתי בעיני הרע ועשה ולנטוע . לבנות ממלכה ועל

אותו  להטיב ז-י)"אמרתי  יח, הי(ירמיה  בחדר יתבארו אלו ומקראות  שהגוי". מזה למדנו א .

מרעתו  כשישוב העליונה, החכמה מחשבת  כפי ואבוד ונתוץ נתוש  להיות מוכן  שהיה

להיפך. וכן  לטובה, מרעה העליונה המחשבה לעומתו תשתנה כן  כמו מצבו, וישתנה

‰Úˆ‰ הראשון בחדר בארנוה היא גם  ב')השניה, "(חלון לשון שאין  והוא נופל עצה . "

לידי בא  לא אם  אבל הסכמתו. כפי המסכים  כשיעשה לעשות החלטית  הסכמה על אלא

בתאר  ההסכמה לתאר נוכל לא  לא , או מעשה לידי יבוא אם יודעין  אנו שאין  או מעשה

""עצה " בתאר זולתי  שנזכרו "מחשבה , הכתובים  כל סובבים  האלו ההצעות צירי שני  ועל .

" של לשונות  "עצה בהן ושל ב מחשבה " השם  אצל הנביאים"" שיראו מקום  כל הכלל. וזה ה.

ב  והשם  האומות , מן אומה על לבוא העתידה רעה או טובה נבואתם ובמראה ה "בחזיונם

לשונות , משני  אחת הדבר אותו על כשיזכירו ההיא , באומה הגזרה תחול אם מהם  העלים

" בלשון  מרעתו,"מחשבה יתארוה או מטובתו ההוא הגוי ישוב אם מהם שנעלם לפי כי .

הגזרה  תחול לא  ואם לטוב. מרע או לרע  מטוב לעומתו היא  גם  הגזרה תשתנה ובשבילו

" בתאר לתארה יכולים  אינן בנבואה, להם  המעשה "עצה שנודעה תמשך לא  אולי  כי  ,

" בלשון לתארה וצריכין זו, אחריהןמחשבה מהסכמה שאין  ההסכמות על גם  הנופל "

ב  השם  יודיע  ואם תחול "מעשה. רעה או טובה מנבאים שהם  שהגזרה כן  גם לנביאיו ה

" בלשון  יתארוה אז יודעים"עצה בשעתה, שהן בעבור המעשה 831, שימשך בדיבור

ב  השם  והנה זו. אדם ,"מהסכמה בני  סתרי ויודע לבבות בוחן אחרית , מראשית צופה ה

תשתנה  או הגזרה תחול אם יודע  ולכן האדם, בני  יבחרו במה דבר בכל תמיד לפניו וגלוי 

שכן אדם  ולבני  לעבדיו הסוד לגלות ית' רצונו אין רבות  שפעמים אלא  מקבליה, מצב כפי

פעולותיה 829. מקבלי  אצל ניכרים השינויים  אבל  משתנה, אינה עצמה היא

הנ"ל 830. ראשון חדר

בוודאות 831.
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" אצלנו תתואר ואז חי , כל מעין הנעלמת העליונה חכמתו רצונו "מחשבה תגזור ולפעמים  .

ואז  ממנה, מציל ואין פנים , כל על תחול שהגזרה ידעו למען אדם , לבני  סודו להודיע ית '

" הי"עצה תתואר החדר ומדברי  השביעי החדר מדברי  שתראה כמו אמת  והכלל שאין". א 

יוצא  ממנו.832מקרא

Ú„Â הגזרה אם להודיענו הכתובים  ישתמשו דרכים משלשה שבאחד ומצאתי בחנתי כי

לרעה. או לטובה ההיא באומה או ההוא  באיש  ‰‡Á„תחול Í¯„‰" בלשון  "עצה כשיתארוה

זה. בחלון  שבארנו ‰˘�Èוכדרך Í¯„‰ ב השם שנשבע  שתחול,"כשיאמרו ההיא הגזרה על ה

" להםכדרך לתת  לאבותיכם יי ' נשבע כא)"אשר יא, "(דברים  יבואון, אם  באפי נשבעתי אשר

מנוחתי יא)"אל צה, כמוהם.(תהלים והרבה ,È˘ÈÏ˘‰ Í¯„‰השם להם שהראה כשיאמרו

""ב  הבתרים  בין  בברית  אבינו אברהם שראה המראה כדרך מופת, או אות  בנבואה תנור ה

הגזרים בין עבר אשר אש  ולפיד יז)"עשן טו, הבית(בראשית בחרבן  יחזקאל שראה והמראה ,

א-ב) ד, המתים(יחזקאל בתחיית ושראה לז), השלישי(יחזקאל הבית ובבנין מ-מד), ,(יחזקאל

ולחקור  לדרוש  הנה באתי  לא  אך טעם, של רבים דברים מהן אחד בכל ויש  בהן . וכיוצא 

לעניננו. הצריכים  כללים לתת  זולתי

„·ÏÂ שתחול להודיענו כשיכלו [העם ] על שנכתבו הנבואות  שכל אני  שרואה אודיעך

" בלשון  תמיד היא תנאי, על נאמרה ושלא  בודאי  ""עצה הנבואה בלשון  לא  ולא שבועה , "

" לשון  בו שנזכר אדום  על הנאמר אחד פסוק זולתי מופת, יג )"שבועה בעשיית מט, (ירמיה 

טע רעויתבאר הן טוב הן  הישראלית  האומה על שנכתבו הנבואות  וכל אחר. במקום מו

" לשון תמיד נזכר בודאי, זאת להודיע ההבדל שבועה ורוצים וטעם  מופת, עשיית או "

ב  השם  כי ידעת  בקצרה. לך ע"אבאר אבינו אברהם עם ברית  כרת מכל "ה בזרעו שיבחר ה

כל  שיתחייבו מה תנאים ביניהם  ליחד ברית כורתי ומדרך האדמה. פני  על אשר העמים 

" כדרך הברית , שמירת על ולהשבע ולעשות לשמור בריתאחד שניהם כא,"ויכרתו (בראשית

"כז) בענין ונאמר ואבימלך. אברהם  אצל הנאמר שניהם, נשבעו שם כביכול "כי  כן וכמו .

ב  השם הנפלאות"כשכרת מסוג וכולן רבות , הבטחות  להם הבטיח אבותינו עם  ברית  ה

" שנאמר המילה בפרשת  שמפורש כמו הטבע , מן לאב למעלה והיית אתך בריתי הנה אני

לאלהים לך להיות וגו' בריתי את  והקמותי וגו' מאד במאד אותך והפרתי וגו'. גוים המון 

כנען ארץ כל את אחריך ולזרעך לך ונתתי  אחריך. וגו'ולזרעך ד-ח)" יז , ואלה (בראשית .

מדרכי מאד הרבה ההפלגה צד על והאמתיות המדומות  ההצלחות  כל כוללים  ההבטחות

שהוליד  הזה הברית  שמירת  על והמופת האות מיד אבינו לאברהם  שבא  וכמו הנהוג . הטבע 

שהקב  לעולם , לעד נמשך הדבר וכן  שנה, תשעים  בת  ואשתו שנה למאה אלהי"בן  הוא  ה

בבית הזה הנכבד היסוד שבארנו וכמו ובמופתים . באותות ופלא הפלא מנהיגם ישראל

ו')הראשון חלון ח' עליהם(חדר וקבלו קיימו והאבות  אדם . בני נפשות הבדל על כשדברנו

הזה 832. מהכלל  היוצא מקרא אין 
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הדעת שקול מדרכי למעלה כולם  כן גם  שהם  ומצוֹותיו ה' תורת  לשמור אחריהם זרעם ועל

השם שהבטיח  ההבטחות שהזכיר אחרי  בפרשה שם  שנאמר וכמו הנהוג. הטבע  ומעניני 

""ב  אמר לעמו, אחריך ה וזרעך אתה תשמור בריתי את  ואתה אברהם  אל אלהים  ויאמר

זכר  כל לכם המול וגו' בריתי  זאת ט-י)"לדורתם. יז , דורש(בראשית אני  התנאי זה כלומר ,

וכשיצאו  המילה. מצות  והיא לבדכם , לכם שחקקתי זה חוק שתקיימו אחריך ומזרעך ממך

ומשפטים חקים  כולה התורה ברית עמהם  כרת  אז גדולים  ובמופתים  באותות ֻממצרים

שם  שבארנו וכמו האדם, הדעת  מ ׁשקול ונשגבות נפלאות  כולם  ו')שהן  חלון ח' וכבר (חדר . ִ

אם תנאי, על כולם  להענישם הרעים  והיעודים הטובים היעודים  שכל זה בחלון אמרנו

ב  השם  שרצה המקומות  בכל ולכן מצותיו. יעזבו או תורותיו לעמו "ישמרו להודיע  ה

" לשון  בו הזכיר ספק, בלי  עליהם  יחול העונש או הטובה שיקים"שבועה שהגזרה לרמוז ,ָ

לנביאיו  כשיראה וכן לאבותינו. עליו ושנשבע  אבותינו עם שכרת  בריתו את ההוא ַדבר

ג  נדע  הדבר אותו על בנבואתם הברית"מופת עצמו הוא  המופת כי  דברו, את  ה' שיקים כ

שאין נדע ואז הטבע  מן למעלה ובמופתים באותות  מנהיגנּו לאלהים  לנו שיהיה ְִֵַוהשבועה

הנהוג, הטבע  דרכי  כפי ית' מאתו מונהגים  שהן הארץ עמי כל כן  שאין מה בדבר. תנאי 

ב  השם כרת  ולא במופתים , ולא  באותות הזכיר "לא  לא לאבותם , נשבע  ולא ברית  עמם ה

" לשון  כשרוצה "שבועה אצלם אלא  הגזרות , שתחולנה מופתים  לנביאנו הראה ולא  ,

" לשון  הזכירו עליהם  תחול מהם אומה על שנגזרה שהגזרה שכאשר עצה להודיעם המורה "

מצבם . ישתנה שלא  ה' יודע כי  המקבלים, בהשתנות הגזרה תשתנה ולא יעשה כן ה', חשב

בעז  נודיע  [?] בחדר הכתובים  [את ] השם"וכשנפרש  הודיע הגזרות  במקצת  למה הטעמים ה

הודיעם ."ב  לא ובמקצתן  בבירור, שתחולנה לנביאיו ה

ו] חלון ב חדר א נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.È˘˘‰" של לשונות  הקדש  בכתבי יניחו ב מחשבה לא  השם אצל כשידברו "" ה

עשוים כבר בהיותם כי  החמישי, הכלל  מדברי יתבאר והטעם  וחלו. נעשו שכבר מדברים

" לשון  עמהם להזכיר וראוי בהחלט. עליהן שהסכים הגזרה עצה נודע על המורה "

" של לשונות  נבדלים  ובזה לפועל. שיצאה "עצה ההחלטית  של מלשונות  "מחשבה "

" של לשונות  כי ית ', אצלו ג עצה הנכתבים יונחו ולשון"" מאז, העשוים  המעשים  על כ

ויוצא מחשבה " לא . או יחולו אם מהם ונעלם לחול, העתידים המעשים  אצל רק יזכירו לא "

שאעפ  ""מזה של לשונות שהונחו ב עצה י  השם מעשה על ובארץ "" בשמים  שעשה ה

הראשון  בחדר שבארנו וכמו כשנבראו, ו')וצאצאיהם של (חלון לשונות עליהן  יונח לא  ,

אעפ מחשבה " וכן לפועל. יצאו שכבר דברים שהן  בעבור """ לשון  שהונח  החקיםעצה י על "ֻ

ב  השם  שצוה והתורות  עליהן"והמשפטים יונח  לא  שם, שבארנו וכמו לעשותן  לעמו ה

" מא מחשבה לשון  עליהן שנצטוינו בעבור ישתנו " ולא  לעולם, לעד ועומדים  בהחלט, ד

" לשון יונח  רק הזמנים . מן התמידיתמחשבה בזמן ההנהגה מעניני כשידברו ית ' אצלו "

ב  ב "שהשם השם כשיגלה בריותיו, את  מנהיג תחול "ה אם מהם והעלים  לנביאיו, סודו ה
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לשונות המקרא בכל תמצא  לא  כי  ויציב, אמת והכלל החמישי. הכלל וכדברי לא, או הגזרה

" אחד מחשבה של אצלם  כשנזכר אך והתורות, החקים על או וארץ, שמים מעשה על "ֻ

" בלשון יבחרו הלשונות  שבארנו.עצה משני  מטעם  "

ד' חלון

ז] חלון ב  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ·˘‰" לשון  "מחשבה כל כמו הקל, בבנין בנוי  הוא  בעצמו כשעומד ושאול "

כה )"(שמו"חשב  יח, "א למשפט , חשבת  ב)"הזאת  לה, מחשבות(איוב על מורים וכולם , ְַַָָָ

ע הנוסדים הראשון"טבעיות בחלון בארנו וכבר פנימיים. ציורים כולל 833י  האדם  שרוח

מחשבות הכרחיות, טבעיות מחשבות  סוגים , תחת נחלקות ושהמחשבות כולן , המחשבות 

סוגים שלשה ועל הנפש. טבע נגד שהן  ומחשבות לנפש, חוץ שהן מחשבות טבעיות ,

שיתבאר  כמו הכבד בבנין יונח הנפש  טבע  נגד שהן מחשבות  על אבל הקל. יונח  הראשונים

י האדם ,"בכלל שיחשוב המחשבות  לכל הן  הקל, יונח  המחשבות סוגי  שלשת שעל ולפי  א.

ענוה  מחשבת או גאוה מחשבת  כמו [מעשה], פעולת מחשבות  הן  חכמה, מחשבות  הן

מחשבות הן ומשגל, ושינה וצמאון  רעבון מחשבות כמו הגוף, פעולת מחשבות  הן  וכיוצא ,

מחשבה  והמולידים והשומעים הרואים  החושים ציורי בכלל מעשה מלאכת  וכל למודיות

מחשבות או צדק מחשבות הן ודמיון, והבל סכלות  מחשבות  הן השני, בחלון  שבארנו וכמו

מהן באחד שאין  לפי  זה, בבנין שיבנו הוא  ונכון  הקל. בבנין  כולם יבנו ובליעל, ֶרשע 

הם כולם  אלא עצמה, בנפש שתמצאנה עד השכל, ובניני  המצאת ולא  פנימיות, הרכבות

ולפי השני . בכלל וכמבואר האדם ברוח  הדעת מן המתפשטות  הראשונות ההארות 

כשאינם בקל הנבנים  חכמה של ללשונות  בצד-מה ודומים  בקל, נבנים בעצמם  שעומדים

השני בבית  ואמרנו לזולתם . י יוצאים  ב')"(חדר חלון חכמה ג של בענינים  שאין  לפי הטעם 

פנימיות . הרכבות  שאינן  המחשבות  לענין הוא וכן  בנפש , פנימיות הרכבות

‡Ó˘Âתולדות מהן ולהוציא  מחשבות אל מחשבה שיחדה אפשר הרי  תאמר

המולדים וההבנה ההשכלה בגדר ונכנס ומחשבה, חשבון  מגדר יצא כבר כן אם  והמצאות ?

" כמו הנוסף הכבד בבנין  יונחו ואלו המצאות , והממציאים "מביןתולדות  ולא "השכיל " ,

" לשון  עוד בזה כיוצא  על שבארנו מחשבה יפול כמו ולהשכלה, להבנה קודם תמיד שהיא  "

הקל  כי  בנפעל, ולא בקל יבנו טבעו וכפי אדם  של ברצונו הן  שהמחשבות  ולפי השני. בכלל

ההכרח. על והנפעל הרצון על תמיד מורה

‡Ó˘Âמן שמוצאותה אחר וברצונו, אדם  של ברשותו איננה היא גם  המחשבה תאמר

הפנימי הציור בהכרח שתולדתה ולפי ראשון, בכלל כמבואר בנפש  המושלים הציורים 

א 833. חלון ב חדר צ "ל לכאורה
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הראשון  בחדר שכתבנו כמו בנפעל, להבנות  ראויה בלב, ד')המושל היא עצה "שה (חלון "

" בנפעל נבנה זה ומטעם  צפּונה, נטיה "נועץ בהכרח ה "נועצתי" דומים , הדברים אין "עצה ". ְָ

המחשבה  כן שאין  מה מטבעה, להיפך להסכים הנפש  שתתאוה אפשר ואי ההסכמה היא

כשהעלה  ולכן  עליה. דעתו יתן  ולא לבו מעל להסירה האדם ברשות מאליה, בטבעה העולה

ואם ברצון. חושב זה הרי  וברצונו, בדעתו ומרחיבה בה תופס  והוא  האדם, לב על מחשבה

" בכלל גם מדעתו ומסירה בלבו מבטלה רוח.מחשבה הוא  על עולה דמיון  אלא  איננה, "

" לשון לקיימה;מחשבה וכל במחשבתו ותופס  וברצונו בטבעו כן  שחושב ענינן  שבכתובים  "

עושה  פעמים מעשה, בהן  שיש  בדברים  פעמים מעשה, בהן  שאין  מדעיים בענינים פעמים 

בידו  שהיה אחר באונס, איננה מקום מכל לעשות , ודואג  מתחרט  ופעמים מחשבתו, כפי

הששי הכלל ומדברי  בקל. ונבנה גמור רצון  הוא הרי מחשבתו כשמרחיב ולכן  בלבו. לבטלה

והיפך  הענינים. מן  בענין גמורה הסכמה להסכים  ובכחו האדם  ביד שאין  הראשון בחדר

דרך  על וכרצונו. טבעו כפי שירצה כמו לחשוב אדם  של בידו שהיא המחשבה לענין  זה

האדם כשהסכים  וכן  וכיוצא . קנאה מחשבת גאוה, מחשבת  אהבה, או שנאה מחשבת  משל

לענין זה והיפך להיפך. ובטבע  ברצון  מנפשו להסכים בידו אין  הצפונה, נטיתו כפי

ולכן "המחשבה. לשון  שהןמחשבה כל המחשבות ממין  שתהיינה ובתנאי בקל, נבנה "

ר  לאדם , וחושב "טבעיות גאה שהוא  משל דרך על בו. המושלים  ציוריו מטבע  שצומחות  ִֶַל

לחשוב  המתגאה מטבע כי  שנאה, מחשבת  עליו וחושב לרעהו שונא  שהוא  גאוה, ִֶַמחשבת 

של  בידו שהן המחשבות הן ואלו שנאה, מחשבת לחשוב השונא  ומטבע  גאוה, ִֶַמחשבת 

אדם ובני  יבטלם . ירצה ואם מחשבותיו, ירחיב ירצה אם שאמרנו, וכמו וברשותו, אדם 

ענוה, מחשבת יחשוב העניו כי  טבעו, כפי חושב אחד וכל הללו, המחשבות בעניני  ָנבדלים

כמו  שהן  אחרות  מחשבות  מין  ויש  ברצון . חושב אחד וכל אהבה, מחשבת יחשוב והאוהב

נפעל, בבנין כולם  אבל בקל, יבנו לא ולכן אדם , של ברצונו תלויין  ואינן  לנפש  הכרחיים 

הסמוכים . בחלונות נדבר ועליהן

ה ' חלון 

ח] חלון ב  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰.È�ÈÓ˘‰" לשון  בכלל מחשבה יתכן זה על שרמזנו וכמו נפעל, בבנין  להבנות "

ואעפ  לו "השביעי, חוצה מכריח לאדם  אין כי המחשבות אצל ההכרח יאות  שלא י

" בלשון  הנפעל יורה הנה מחשבות . לחשוב וכולםמחשבה שיכריחנו הוראות , שלוש "

הנפעל, הניחו ההוראות  משלשה אחד כל שעל תראה כי  הקדש , כתבי ממליצות  לי נתבארו

פה. לך מבארו והננו

‰‡¯Â‰‰‰�Â˘‡¯‰" אדם כשיחשוב הוא  הנפעל, עליה מאד מחשבה שיורה זרה שהיא "

דרכי כפי  לא כזאת , מחשבה להעלות כלל האדם נפש  מדרך שאין זולתו, כל נפש לטבע 

זאת מחשבה בעל ימצא שלא  שכמעט עד הרעים, הציורים דרכי  כפי  ולא הטובים  הציורים 
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בהפלגת שתהיה או הצדק, בהפלגת  המחשבה אותה שתהיה הן כמוהו, שיחשוב חבר

חושב  פלוני כאומר ההכרח  וענין  ההכרח. על המורה הנפעל הקדש  כתבי יניחו אז הרשע ;

מרוב  נפשו מציורי  כמוכרח לבדו הוא והרי כן, לחשוב האדם נפש  בטבע שאיננה מחשבה

החושבים . שאר כטבע  זה בענין לחשוב ברצונו עוד אין וכאילו כן, לחשוב בו השתקעו

במצוקה  זולתו וכשבא  [אלו] מחשבות  לחשוב הרחמים  ציור בעל מטבע  משל. לך ִֶַואתן

שמטבעו  האכזריות, ציור בעל ממנו והיפך ולהצילו. לעזרו ויחשוב עליו, רחמיו יכמרו

" יחשוב במצוקה, זולתו וכשיראה אכזריות , מחשבות  אתןיחשוב ולמה אלו? עם לי מה

הזה? לאיש ומימי ובנילחמי  הראשון. בכלל שבארנו וכמו טבעיות , מחשבות הן  אלו וכל "

ויש ומיודעיו, קרוביו על ירחם יש  האכזריות . ובהפלגת  הרחמים  בהפלגת  נבדלין אדם 

יבדלו  וכן  ורודפיו. אויבינו על גם  ירחם ויש  שלשום , מתמול הכיר לא איש  על גם ירחם

ויטרח  בגופו יעזרהו ויש עבורו, לפזר ירצה ויש מהונו, במעט יעזרהו יש  הרחמים , במעשה

יעברנה, ולא עדיו שיגיע  הציור בטבע  ידוע גבול יש [אחד] ולכל המצוק. איש  עבור ויעמול

על  מרחם איש  שיהיה אבל כאלו. מחשבות  בעלי  אדם מבני רבים ימצאו הזה הגבול ועד

בניו  בין נחלה לו שיתן  עד לבן  לו ויהי  ביתו אל יאספהו עליו רחמיו ומרוב ושונאו אויבו

יּמצא  ואם האדם . נפש טבע  כפי זר ענין  הוא  כאלו, משונות  בהפלגות וכיוצא לו ִֵָהאהובים

לא  כאלו מחשבות שהרי  כן , חשב פלוני  לומר יתכן  לא כן, עושה איש רחוקים  לעתים 

לו  אפשר אי שכמעט  זה, בציור דמיונו השתקע  רוב על אלא  הטבעי, הרצון  אל תיוחסנה

" ונאמר הנפעל, עליו יונח ולכן  כן. ולעשות כן  לבןלחשוב לפלוני  לו נחשב השונא ."זה

עניים על גם יתאכזר ויש  ידעום, לא אנשים על יתאכזר יש האכזריות, בהפלגת  לזה ודומה

ואנשי שארו על גם יתאכזר ויש  ואוהביו, רעיו על גם יתאכזר ויש  אתו, גדלו ֵאשר

האכזריות במעשה יבדלו וכן  ואחיותיו. אחיו ובשרו עצמו נגד גם יתאכזר ויש משפחתו,

לא  אליו הנפש  טבע  שתגיע  האכזריות למדת  גם  גבול ויש מהם . טובותם  המנעם רוב ְִָָכפי

ׁשיּמצא  אבל כן, והעושים  כן החושבים  אדם  מבני  רבים  נמצאים  וכת  כת ובכל ִֵֶָיעברנהו.

אעפ  מאומה, להם תת  לבלתי  ובנותיו, בניו חלציו יוצאי  עם  גם  מתאכזר בעל "איש  שהוא  י

נפש טבע כפי זר ענין  הוא הנכרים, העמים  מן  כאחד בעיניו שיהיו עד רבים, ונכסים הון

לפי לנכרי, בנו את  חשב פלוני  לומר עוד יתכן  לא כן , עושה איש יּמצא ואם ִֵָהאדם .

בציור  דמיונו השתקעות  על אות  הוא אבל הטבעי, הרצון אל תיוחסנה לא כאלו שמחשבות

ונאמר  הנפעל עליו ויונח כן . ולעשות לחשוב ציורו מתוקף כמוכרח  שהוא  עד אכזריותו,

לנכרי" לאביו לו נחשב הבן  שהוא "זה וכמו זה. בענין  מחשבתו זרות  תוקף על להורות ,

נטוע הטורפים  חיים בבעלי שגם עד כזה, אכזריות בתכלית  להתאכזר זר ענין באמת

וכ  בניהן , על ובמחסורםהחמלה ישראל של בצערן  כשראה בקינותיו הנביא  שאמר ענין 

" וחוסר-כל צרה בניםשמרוב אל אבות הפנו ג )"לא מז , "(ירמיה אמר עליהן . תניןלרחם גם

במדבר  כיענים לאכזר עמי  בת גוריהן , היניקו שד ג )"חלצו ד, נהגו (איכה  שלא מלבד כלומר .

נטע שלא  במדבר ליענים  ונדמו ילדיו, עד החומל התנין  מן  נבדלו גם  אבל אדם, בני ְְִֵכמנהג 

ב  השם  נוהג "בהם הדבר כן שהזכרנו, המדות  שתי לענין  שהוא  וכמו כלל. החמלה מדת  ה
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שאר  ממחשבת בה נבדל לבדו שהוא  מחשבה באיש  כשתהיה תמיד מחשבות , מיני  בכל

בנפעל. תבנה הענין  באותו החושבים 

‰Ó„‰ מרכז הארץ את שנתן  פטולומיאוס דעת  על נשענים  העולם  חכמי שכל בדעתך «¿≈
מרכז  שהשמש  שחושב עד בעיוניו העמיק לבדו אחד ואיש נבוכה, ולכוכבי  ולירח  לשמש

לשמש מרכז שהארץ שחושב או קופירניקוס , כדעת סביבה, מתנועעת ושהארץ העולם ,

כן , חושב פלוני  תאמר לא ברהא. טיכא  כדעת נבוכה כוכבי לשאר מרכז והשמש  ולירח,

" תאמר אבל אדם , כל למחשבות  זרה מחשבה שהיא  למרכז אחר השמש לו נחשב לפלוני

""העולם הנבוכה , כוכבי  לשאר מרכז השמש  לו נחשב ועומק ולפלוני  עיונו שמרוב להורות  "

הוא  וכן  כמוהו. בעיונם העמיקו שלא אדם בני יתר כמו לא  כן , לחשוב כמוכרח הוא  דעתו

עליו  יונח במחשבתו זולתו מכל מובדל כשהחושב תמיד ודמיון , הבל של מחשבות  לענין 

והנפעל. הקל שבין  העצמי ההבדל תבין מעצמך כי זה, בענין  להאריך צורך עוד ואין הנפעל.

כל  להיפך, חושבים ומקצתן  כך, חושבים אדם  בני שמקצת מחשבות  הן שבקל אותן  כל

מבני אחד גם שאין  מחשבות הן הנפעל מן  זה במין שהן אותן  וכל ציורו. טבע כפי  אחד

פרטי . איש זולתי כן , בטבעו חושב אדם 

Ú„Â" מלת אליהן  הקדש כתבי יסמכו הנפעל מן זה שבמין  ""לו שבכולם כמו הלא .

לו  נחשבנו טו)"נכריות  לא, אכזריותו (בראשית שמהפלגת לבן של אכזריותו על מדבר ושם  ,ָָ

הּבדלֹו בעבור בנפעל הזכירו ולכן  נכרי , כעם בעיניו והיו חלציו יוצאי  על גם ְִָהתאכזר

" מלת  לסמוך וראוי אחר. אדם כל ממחשבת  זאת  הפרטי ,לו במחשבתו הענין על המורה "

הזכר  טעם  חדשות להמתיק הנה אדם . כל משאר ומשונה כזה גדול אכזר לבדו הוא ִֵָכלומר

" אומר היה הכתוב אם  חסר היה מה כי הקל, בזכרון  די  שהיה במקום  נכריותהנפעל הלא 

""חׁשבנּו מליצת  בין מה נא, הגד המליצות? שתי  בין  יש הפרש  ומה לך ? לאויב ,"חשבתני  ֲָָ

" לך או נחשבתי  ""לאויב כתוב היה ואם ""חשבתני. של בנין צורך היה לא  ולא "נחשבנו , ,

" שאמרנו "לו במלת כמו והאמת צורך. ללא  ותיבות  אותיות להוסיף התורה מדרך ואין .

ולפי לבדו. הזה לחושב עצמית  זרה מחשבה על מורה והנפעל והנפעל. הקל בין  הבדל שיש

" לכתוב הוצרך אכזריותו מחשבת  זרות על "נחשבנו שמדבר מלת ולהוסיף בנפעל ."לו "

" של לשונות המזכירים הכתובים לפרש כשנבוא  כולו הענין יתבאר בבניןמחשבה ועוד "

בסוד  הידוע כפי אלא חלילה, לו מחוצה שנפעל ממש  הכרח  לא  הכרח, מין על המורה נפעל

מכל  במחשבותיו יבדל באחריתו למאד, עד רע  או טוב בענין לצייר האדם  של הנפש  חכמת

" וכענין  לרע , או לטוב רחמיו זולתו ושחת  אחיו בחרב רדפו יא)"על א, [יקרה](עמוס וכן  .834

נפש כטבע  שאינן  לבבם על זרות מחשבות  ויעלו דעתם  שישחיתו שאפשר דמיונות  לבעלי 

מפורש . וזה עליהן  לחשוב כמוכרחים ויהיו האדם,

השערה 834. לפי  פענחנו זו  מלה
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‰‡¯Â‰‰‰È�˘‰ דרך על לחשוב מוכרחים האדם בני  כשהמון  הוא  הנפעל. עליה שיורה

ההכרח  וענין  זה. ענין  על הנפש  מחשבת טבע כפי  גרם  ומחשבתם  הענינים , מן בענין אחד

ידעת החוש . מן  ומוכרח  השכל, כפי  זר החוש . ועל השכל על כונתנו זה שבמאמר והזרות

או  כך תבנית על שהן  ושכלו דעתו מחשבת כפי  עליהם  האדם  שידון רבים  דברים יש  כי

הדבר  על חושב היה ודעתו שכלו טבע לפי והנה והשכל. הדעת  משפט  יכחיש והחוש כך,

שחשב  ממה היפך שהדבר אזניו, למשמע  ישמע  או עיניו, במראה יראה כן ואחר כך, ההוא 

" שאמרנו  וזהו החושתחלה, מן ומוכרח השכל כפי ."זר

ÏÚכן להם נראה וזה מים, הארצי  הכדור חצי כי חשבו הקדמונים החוקרים  משל דרך

שכלם . הארצות835בארח אל בא  ים שחשבוהו השני בחלק היושבים  מן אחד היה ואילו

ח  ארץ אל ללכת הדרך לפניהם  מורה והיה ארץ האלו, שם  גם שיש בחוש [ישיגו] דשה

" ונאמר הנפעל, מליצת  זה על מונח ידים , היא רחבת אף ּתח ׁשב שמה "לארץ שבבואם לפי  , ֵֵָ

חשבו  לזה בדומה במחשבותיה. הדעת שהסכילה יעיד והחוש  יבשה, להם תחשב בהכרח 

היום משוה תחת  העוברת היבשה מן  שהרצועה רוב 836הקדמונים  בעבור בה, יושב אין 

" וקראּוה שרופה החום  העולה "ארץ מדעית  ראשונה והארה טבעית, מחשבה היא  וזאת  , ָ

ההיא, הארץ אל מעבירנו והיה אלינו בא  שמה היושבים מן  אחד היה ואילו האדם. רוח  על

ולומר  הנפעל, זה על להניח ראוי היה הארצות , כיתר נושבת  ארץ שהיא רואים  והיינו

היא " אף ּתחׁשב נושבת שהשכל "לארץ מעיד והחוש נושבת , לארץ תחשב שבהכרח בעבור . ֵֵָ

השכלי [הארה] דרך כפי עליהן  חושבים  אדם  שבני הענינים  מן לזה כדומה כל וכן  בזה. תעה

ואח  כך, או מוכרחים"כך שהן בעבור הנפעל כולם על יונח בחוש, ההיפך להם נתברר כ

הטבעית . הראשונה ממחשבתם להיפך עתה לחשוב

‰�‰Â הראשונה ההוראה כי  שאמרנו. הראשונה ההוראה מן  הפוך הנפעל מן  זה מין

בטבע כן חושבים אדם  בני שאר שאין מחשבה החושב ּפרטי אחד אדם מחשבת  על ְִַָָָָהנחתה

והדמיון . הרׁשע בהפלגת שתהיה בין  והאמת , הצדק בהפלגת  שתהיה בין ֶַָנפשותיהם,

על  עליהן לחשוב צריכין אדם  בני  שכל הכרחיות , מחשבות  על הנחתה השניה ַָָָוההוראה

המשוה, [קו] שתחת  הארץ אל בא שהיה אדם מבני  לאחד רק יקרה לא  ואילו אחד. דרך

הזה  הפרטי האיש  על נאמר אז שמה, באו לא זולתו וכל העולם , מן השני  החלק אל או

לו " ּתח ׁשב נושבת לארץ המשוה [קו] תחת  "לפלוני, העולם מן  השני  החלק או לפלוני ," ֵֵָ

לו  ּתחׁשב הנ "לארץ הראשונה ההוראה מן יהיה אז כי להמון", הענין נתפרסם אם  אבל ל. ֵֵָ

לארץ  ונאמר הנפעל, מן השניה ההוראה לגדר נכנס  כבר בזמנינו, עתה שהוא  כמו כולו

תחשב. לארץ תחשב, נושבת 

עוד 835. שיש לעצמם תארו ולא רבים , במרחבים ממשיך  אוקיינוס ים כי ראו אירופה ביבשת שישבו  אלו  כי 
הים של  המערבי  בצד יבשת

הקטבים]836. משני  שוה ובמרחק  הארץ  לציר  ניצב באופן  הארץ  כדור  את החוצה מדומה [קו  המשוה קו
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ÍÓˆÚÓÂ או בחושים המתבררות  המופתיות  המחשבות כל כלולים  הזה שבכלל תבין 

עליו "ע לחשוב מוכרחים אדם  בני שכלל אדם , כל בדעת  הנטועות הראשונות  המושכלות י

לשון מהן אחד על יונח  שאם ראשון, במושכל או בחוש  הדבר התברר בעבור אחד, דרך על

אדם"מחשבה " בני  כל משל דרך על המחשבה. הכרח בעבור נפעל, בלשון הנחתו תהיה ,

כיוצא  וכל מקררים , שהמים בוער, שהאש גשם, מכילים שהעננים מאיר, שהשמש חושבים 

מאחד  גדול שהכל חושבים אדם  בני כל וכן החושים, מן  באחד המדוברים  הדברים  מן בזה

להיותם אפשר אי  הפכים שני  לעולם , בזה זה תפגושנה לא מקבילים קוים  שני מחלקיו,

תכלית בעל אין  עצמו. את  עושה הדבר אין  בקעה. בלא הר אין אחד. ובענין אחד בנושא 

ובמושכל  בדעת  המבוררות  המחשבות מן בהן כיוצא  וכל תכלית בעל הבלתי נגד חשוב

בבנין המונחים מחשבה של מלשונות  עצמי הבדל נבדלים והן  בנפעל, כולם  שהן ראשון,

ומנטיותיו  האדם  מרצון  הנמשכות טבעיות מחשבות על כולם הן  בקל שהבנויים הקל.

אין בנפעל, השנויים וכל להיפך. וקצתן כך, עליהן חושבים  ההמון  מן קצת ולכן  הפנימיות,

אולם אחד. דרך על עליו לחשוב מוכרחים  כולם אצל בהם, מבוא  ולבחירתו האדם לרצון 

ראשון במושכל או בחוש המדוברים הדברים  מן אחד על יונח שאם אמרנו מכוונת  בכונה

" "מחשבה לשון לשון הקדש כתבי  הזכירו לא  שבאמת  לפי  בנפעל, שיהיה באחד מחשבה " "

לשון עליהן נזכר לא  זה וזולת  לפנינו. שנבאר וכמו מיוחדת הודעה לצורך זולתי מהן 

כימחשבה " כאלו, בענינים  אדם  בני מחשבת להזכיר והלשון  הדבור מטבע אין  כי  כלל, "ִֶַ

נחשבת והאש  גשמים, למוריד נחשב והענן מאיר, לכוכב נחשב השמש  לומר צורך מה

על  המעידים  אלו במאמרים וכיוצא מחלקיו? מאחד גדול נחשב שהכל או וכיוצא, בוערת 

הענן לאור, נתון השמש  שיאמר השמש ענין  המדּבר כשיזכיר ודי  אותם. מכזב ואין ְֵַַעצמם ,

גם בקעה. בלא הר אין מחלקיו. מאחד גדול הכל בזה, וכדומה בוערת  האש גשמים , מוריד

הקדש בכתבי עליהן  יונח השכל במופתי  או החוש במופתי  המבוררים  הדברים  כל על

" של ו מדעלשונות  בעז "ידיעה "" במקומו שיתבאר וכמו אלה ", בכמו מצינו לא כן ועל ה.

" של טעותמחשבה לשונות  להודיע פעמים מיוחדת. הודעה לצורך זולתי הקדש  בכתבי "

שיהיה  זמן  שיבוא יודיעו ופעמים  מׂשכלם , מוטעים שהן  בעבור בכללו ההמון  ְִִָמחשבת 

האמת . בחוש  להם שיתברר בעבור עתה, שחושבים  ממה להיפך לחשוב מוכרח ההמון

ÔÈ�ÚÂויובן בטעות. אחת דרך על חושבים שההמון הקדש כתבי כשיודיעו הוא הטעות 

ושתחת ים , הוא  הכדור שחצי  כולם חשבו שהקדמונים  למעלה שהמשלנו המשל מן 

ה  ענין  מזכירים בספריהם  הנביאים  היו ואילו שממה. אומריםהמשוה היו הזה, טעות

בעיניהם" נחשב שממה המשוה ותחת  ים , הארץ כדור חצי  נחשב אדם בני וענין"בעיני  .

ג  ויובן הדבר. יודע הבאים  שבזמנים  הנביאים  כשיודיעו הוא , האמת המשל "הודעת מן  כ ִַָ

ארץ  המשוה שתחת  לכל שיתברר זמן  שיבא  מנבאים הנביאים היו שאילו עצמו, הזה

" אומרים היו אז יבשה, השני הכדור ושחצי תחשב נושבת , לארץ ""הים שממה , וארץ

תחשב  האלו,"לנושבת הארצות יראו שרבים בעבור לכל מפורסם  הדבר אז שיהיה להודיע  ,
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שכלם . מחשבת  בפי כה עד שדנו ממה להיפך לחשוב מוכרחים  יהיו בכללו שההמון  עד

בחזיונותיהם הנביאים שראו מקום  שבכל הוא , שכן אראך הכתובים  בפירוש  והנה

ב  השם  שיעשה המחשבה "הנפלאות הניחו ענין, אל מענין דבר לשנות הימים באחרית  ה

מוכרחים יהיו כולו שההמון בעבור נפעל, בבנין ההם  בעתים אדם בני שיחשבו השניה

והבן . ההיא, העת עד חושבים  שהיו ממה להיפך לחשוב

‰‡¯Â‰‰˙È˘ÈÏ˘‰ לחשוב המושל בפקודת ההמון  כשיצאה הוא הנפעל עליה שיורה

מטבע הפוכה עליה שנצטוו המחשבה אופן  ותהיה המושל, רצון  כפי  הענינים  מן  ענין ִֶַעל

שיצוה  או להיפך; עליו חושבים  היו לבד משפט שכפי  ההוא, הענין על אדם בני  מחשבות 

טבע כפי כלל עליו חושבים אדם  בני שאין  ידוע ענין  על לחשוב לב לשום המושל

בעבור  הנפעל, יונח בזה כיוצא כל שעל עליו, המחשבה דרך המושל ויורה נפשותיהם,

אפשר  איך לומר ברוחך תבהל ואל אדם . בני מחשבות לטבע  סותר גמור הכרח שהוא

לדברי סותר וזה נפשם , מטבע הפוכה מחשבה לחשוב ההמון יוכרח  המושל ִֶַשבפקודת 

להבין המושל יוכל איך ועוד המחשבות? על שיכריחנו לו מחוצה מכריח  לאדם שאין הכלל

על  אמורים הזה הכלל דברי  אין  כי המחשבות? על שיצוה עד האדם , לב מחשבות סתרי

שיחשבו  או דעתם , שיקול נגד שיחשבו אדם  לבני  המצוה מושל או שוטר ודם , בשר ְֶַמלך

אין גם  במחשבותיו, בחירי אדם  כל כי  עליהן , לחשוב נפשותם  בטבע שאין ענינים  על

על  לא המעשים על הוא  לצוות  אדם  מושל שיוכל מה וכל מחשבותיו. סתרי ומבין  רואה

ב  השם  זולתי ועל "המחשבות; המעשים על יצוה הוא הלבבות , סתרי  המבין  לבדו ה

מצות שמים, מלכות קבלת כמו הלב, במחשבות התלויות רבות מצוות  וכמו המחשבות .

" כמו לחברו, אדם  בין וכן והאהבה, היראה בלבבך היחוד, אחיך את  תשנא וכיוצא.לא  "

הכוונה  ואין  עליהן . העליון המושל שצוה התוריים  המאמרים לבד כולל הזה הכלל והנה

ב  השם  בהכרח "שיצוה לו שתחשבנה תאוה, מחשבות בטבעו החושב הכסיל את ה

מחשבות בהכרח לו שתחשבנה רשעה, מחשבות בטבעו החושב ולרשע  קדושה, מחשבות 

לשון כלל יונח  לא כאלו ענינים  על כי  זה. ממין  הקדש בכתבי הנפעל יונח זה ושעל צדק,

"מחשבה " לומר התורה מדרך אבל הקדש, בספרי כך " תעשה ואל כך והמחשבה "ע ׂשה , ֲֵ

לחשוב  בחר כבר לעשות , עצמו על ומקבל צדק, מעשה לעשות  המצּווה כי במעשה. ְֶַכלולה

בחר "ג  כבר במעשיו, להתקדש עצמו על וקבל בקדושה, להתנהג והמצּווה צדק. מחשבות  ְְֶַכ

ג  ואם"לחשוב לו. קודמת מחשבה בציור זולתי מעשה יתכן לא  כי  קדושה, מחשבות כ

וכל  הדברים . הולכים הלב כוונת אחר כי  כלום , ולא עשה לא לרעה, ומחשבתו טוב עושה

נפעל, לשון עליהן  יפול ולא ובבחירתו, האדם  ברצון תלויים  ורע טוב כאלו מחשבות מיני 

שביעי . כלל זה ובחלון א ', כלל ראשון  בחלק וכמבואר

Ì�Ó‡Â ב השם כשיודיע  לך, שאומר דרך על הוא זה ממין הנפעל לשומרי"הנחת  ה

מטבע הפוכה שהודיעם  המחשבה אופן ותהיה הדברים, מן דבר על יחשבו מה כדת ִֶַמצותיו

ב  והשם כך, עליו חושבים היו ׂשכלם כפי כולו שההמון הדבר, אותו על אומר "מחשבתם ה ְִָ
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" מוטעיםלהם כי וטעות, הבל מחשבת  היא חושבים שאתם  שמחשבתכם מודיעכם  אני 

לכם שאמרתי  כמו היא  והאמת  האנושי, ׂשכלכם  מדרך בעבור "אתם  הנפעל, יפול זה על , ְְִֶ

להכרח  דומה הזה ההכרח  וענין עתה. עד שחשבו ממה להיפך לחשוב עתה מוכרחים שהם 

השכל, מצד דבר על חושב האדם שבהיות שאמרנו השניה, בהוראה ממנו שדברנו החוש 

הכרח  בעבור נפעל לשון  השניה המחשבה על תונח  השכל, משפט  החוש  יכחיש כן  ואחר

משפט  האלהית הגזרה יכחיש כן ואחר שכלם , מצד אדם  בני כשיחשבו כן כמו המחשבה.

נטוע כי עליון . מפי מוכרחת שהיא  בעבור נפעל, בבנין השניה המחשבה תונח  שכלם ,

ב  שהוא  יצור כל דעת הוא,"בשיקול כן  יגיד ושכאשר ממנו, נעלם לא דבר וכל אמת אל ֵה

החוש . מעדות גם יותר אמיתית האלהית  ושההודעה

ÏÚיסודות ד' שנמצאים  שכלם  משפט  כפי חושבים אדם בני  כל היו אילו משל דרך

בהתפלספות אריסטו שחשב וכמו ועפר, רוח ומים אש הירח, והיה תחת ראיותיו, ובכח ו

ב  ""השם לנו אומר היסודיה האש  אלא  כלל, אש גלגל בראתי לא  כי טעות  מחשבתכם 

השמש מחום צריכים"מקורו שאנו ההכרח , בעבור נפעל בלשון  השניה המחשבה תהיה ,

במציאות אש גלגל שאין בחוש ראינו כאילו הראשונה ממחשבתנו להיפך לחשוב עתה

ידועה  משפחה מבני היו מעולם  ויושביה אדם מלאה מדינה רואים אנו אחר. מ ׁשל ָָכלל.

ארץ  תחשב הזאת  שהמדינה נפשנו בטבע  נחשוב פתרוסים, משפחת  לדוגמא  לנו,

ב  השם  יודיענו כן  ואחר מראשית"פתרוסים . היתה הזאת הארץ כי  טעות , שמחשבתנו ה

בה. וישבו הפתרוסים נחלוה הקדמונים  שבימי אלא  כסלוחים , ושבאמת837למשפחת

" ויאמרו הנפעל, יניחה אז כסלוחים, לארץ תחשב תחשב כסלוחים שאנו "לארץ לפי .

אעפ  כסלוחים , לארץ לחשבה עתה הלב,"מוכרחים ממחשבת  ההיפך על לנו העיד שלא י

הוא  כי הזה הכלל ושמור החוש . מעדות  יותר ואמתית ברורה האלהית  שההודעה בעבור

בעז  הפסוקים  בפירוש  שתראה וכמו חפץ, דברי למצוא  גדול ה."מפתח 

ו ' חלון 

ט] חלון סוף ב חדר א  נוסח לכאן, מקביל  [ראה

ÏÏÎ‰.ÈÚÈ˘˙‰" לשון  להניח יתכן שלא תבין  העשירי בכלל המבואר בבניןמחשבה מן  "

[מוסבת] השניה ההוראה ממין  כשתהיה ית ' אצלו אין838נפעל עד ויתרומם  יתברך עליה.

לפניו  הדבר שנחשב לומר שנוכל עד ממנו, נעלם  דבר ואין הכל ויודע הכל יוצר הוא כי  קץ,

נמנע וכן המשוה. [קו] ותחת  הארץ מכדור שהמשלנו המשל כדרך הדמיון , כפי  כך או כך

האמת , לו ׁשיודע ית' עליו ב 839לומר הוא אחרית ,"כי מראשית  הדברים כל ומביט צופה ה ִֶַָ

יד 837. י, מבראשית לקוחים אלו שמות

ההשערה 838. לפי  וכתבנו ברורה, לא זו  מלה

הידיעה 839. חידוש אצלו  שנתהוה כלומר
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שהוא  לפי  וחכמתו, רצונו כפי מחשבותיו וכל יצור כל דעת משיקול נשגבת בידיעה והכל

תכונה "ב  על לעשותם  יכול והיה לשנותם , יכול ובחפצו היצורים, כל את  ויצר ברא ה

" לשון  כל לכן  מחשבותמחשבה אחרת . על המורה בקל הוא הללו בענינים  ית ' אצלו "

אצלו  להניח  יתכן שלא  שכן  וכל השביעי. בכלל וכמבואר וברצונו, החושב בחפץ התלויות

" לשון שהוא מחשבה ית ' אחר הקודם , בכלל עליו שדברנו השלישי המין מן  שהוא  בנפעל "

לשון"ב  אצלו להניח צריכים אבל בזה. להאריך צורך ואין ומצוה, אדון  מלכים  מלך לבדו ה

מחשבה מחשבה " החושב פרטי איש על שהוראתו אמרנו כי הראשון, המין  מן  בנפעל "

והחכמה  הצדק בהפלגת שתהיה ובין הרוע , בהפלגת  שתהיה בין  זולתו, ממחשבות  נפלאה

ב  שהוא ולפי חקר "והדעת. אין עד נפלאות ומחשבותיו פלא , עושה תהילות  נורא ה

הנביאים כשיודיעו הנה ובמשפט, בצדק ובדעת בתבונה בחכמה היצורים  כל ממחשבות

ב  השם שיעשה נפלאה "מה ההיא  המחשבה ותהיה העליונה, חכמתו מחשבת  בארח ה

נחשב  לבדו ית ' לו כי  להורות  הנפעל, עליה להניח  ראוי נבון, ואיש לב חכם כל ממחשבת

מוגבלת ותבונתם  שחכמתם  היצורים  אבל בעל-תכלית, ובלתי אל שהוא בעבור כן , זה ֵדבר

מהן . ונשגב נעלם הוא  כי כזה, משפט מחשבת  יחשבו לא  ולכן הדבר, סוד מבינים  אינם 

בעז  הפסוקים  לפרש  שהזכרנו."וכשנבוא אופן על ית' אצלו כתוב הנפעל תראה ה

ז' חלון

[' חלון ב  חדר א  נוסח לכאן, מקביל [ראה

ÏÏÎ‰.È¯È˘Ú‰" לשון האחד מחשבה יונח דרכים . שתי על הקודש בכתבי הכבד בבנין "

ואעפ  בעצמו עומד והשני אדם . מבני לזולתו צאתה "כשיוצא  בעבור הכבד בבנין  בנוי כ

הרכבות במחשבות שאין שאמרנו השביעי  בכלל דברינו סותר זה תאמר ואם  עצמה. בנפש 

שלפעמים אומרים אנו ועתה בקל, תמיד נבנים כן  ועל ובינה, שכל המצאות ולא  פנימיות,

בדברינו  נזהרנו וכבר דומים. הענינים שני אין עצמה? בנפש  צאתם  בעבור הכבד בבנין יבנו

טבעיות840(?)בכלל מחשבות  שהן  בקל בנויים הן לבד מחשבות סוגי  ששלשה לומר הנזכר

שהוא  הרביעי הסוג  אבל לנפש . חוץ שהן דברים ומחשבות  טבעיות, מחשבות  הכרחיות,

עתה, מזכירים  שאנו הענין והוא  הכבד. הבנין  יונח  הנפש טבע נגד שהן מחשבות על

להוליד  ובבינה בשכל מחשבות  הרכבות איננה עצמה בנפש המחשבה צאת לך. ואפרשנו

" לשון שאין התבאר השני  הכלל מדברי  כי ההארותמחשבה תולדות , על אלא  נופל "

שהעיר הראשונו  ראשונות הארות על הכונה אבל האדם . ברוח הנפש מן המתפשטות ת 

שעלייתן ובעבור ברצונו. שהעירם לולי בטבע  מאליהן עולות היו שלא  בנפשו, האדם 

בכלל  המבואר מן דברינו ותבין לשני. היוצא הכבד בבנין יבנו האדם  גבורת  באמצעות

בראש תלוי שזה ואמרנו הנפש, טבע  נגד שהן  המחשבות  ענין פרשנו שם  כי הראשון,

א 840. חלון ב, חדר 
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לבעל  טבעיות  שהיו הראשונות  ממחשבות הפוכות בנפש חדשות  מחשבות  המוליד האדם 

בטבעו  שהיה גאוה; מחשבות  חושב והיה מתגאה, בטבעו שהיה משל דרך על ההוא. הנפש 

ומחשבות ענוה מחשבות  עולות היו לא ואז נאופים; מחשבות  חושב והיה זמה, רודף

היו  ההוא, האיש בפש  הנטועים הקדושה וכח הענוה שכח  לפי בנפש. מאליהן קדושה

הראשון  בבית היטב שפרשנו וכמו נפשו. בסתר ומסתתרים  א')מתעלמים חלון ד' ועתה (חדר

כח  בנפשו והעיר ה' ביראת רוחו והתלבש זימתו, ויצר גאותו יצר לכבוש להתאמץ ְֵֶהחל

הנפש באדמת לעדור מעדר כמו הוא האדם רוח כי בה. הנטועים הקדושה וכח ְֵַהענוה

שם  שבארנו וכמו בפנימיותה, הנעלם הכח  בקרבה י להצמיח ב')"(חדר חלון שם  וכשנתגלו ד .

הנה  המחשבות . שהן  קדושה, ושל ענוה של ראשונות הארות מהן מתפשטים הללו, הכחות 

" יאמרו כזה, ענין הנביאים  בספרי  וכשנזכר הכבד הבנין  יונח  האלו המחשבות  פלוניעל

כן לעשות שהוליד.ח ׁשב רוחו בעזרת היתה המחשבה שתוצאות בעבור הכבד, בבנין  " ִֵ

Ô‡ÎÓ].[הדברים המשך בידינו ואין במוסקבה. מהספריה בצילומים  חסר ואילך

המדות " "ספר של רביעי חלק  בכתב-היד יש ואילך 841מכאן

0 0 0

ואילך841. 124 ממספר  בצילומים והוא
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  ביאר ו"שרנה לפסוקים מפתחות

 בהם שחידש אלו אלא, הביא המחבר שהרב ופסוק פסוק כל כאן הבאנו לא: העורך הערת

  .לחידושיו כמסונפים שהביא פסוקים הרבה עוד ויש. חשוב חידוש) דעתנו לפי(

-  

  324  ]?חיים בעלי שאר ולא ,האדמה שם על נקרא "אדם" רק מדוע[= אדם נעשה – כו ,א בראשית

  385  .............................................................................................................כדמותנו כצלמנו אדם נעשה – כו, א בראשית

  62  ......................................................................................................................השביעי ביום אלהים ויכל – א, ב בראשית

  62  ...............................................................................................................................השביעי ביום וישבות -  ב, ב בראשית

  81  ........................................................................יתבוששו ולא ואשתו האדם ערומים שניהם – כה, ב בראשית

  146  ....................................שניהם עיני ותפקחנה' וכו למאכל העץ טוב כי האשה ותרא – ז-ו, ג בראשית

  304  ......................................................................"]בצלם "כתוב ולא [אותו עשה אלהים בדמות – א, ה בראשית

  324  .................................................................................................................................אדם שמם את ויקרא – ב, ה בראשית

  839  ...........................................................................................היום כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל – ה, ו בראשית

  82  .............................................................................................................................נח התהלך האלהים את – ט, ו בראשית

  102  .....................................................................................................................................בדורותיו היה תמים – ט, ו בראשית

  147  ...........................................................................................................מנעוריו רע האדם לב יצר כי – כא, ח בראשית

  385  ...................................................................................................................האלהים את חנוך ויתהלך – כב, ח בראשית

  598  .......................................האדם את עשה אלהים בצלם כי' וכו באדם האדם דם שופך – ו, ט בראשית

  386  ..................................................................................................................................................שמך ואגדלה – ב, יב בראשית

  802-803  .....................................]אברהם של אמונתו ביאור [צדקה לא ויחשבה' בה והאמין -  ו, טו בראשית

  75  ........................................................................................................................................................ויתמהמה – טז, יח בראשית

  75-76  ..........................................................................................................................................מלח נציב ותהי – כו, יט בראשית

  385  .............................................................................................................................לפניו התהלכתי אשר – ט, כד בראשית

  69  .........................................................................................................................................אותי תאחרו אל – נו, כד בראשית

  68  ..............................................................................................................................................עתה עד רואח – ה, לב בראשית

  71  ...........................................................................................................................................הנער ראח ולא-  יט, לד בראשית

  799  ...........................................................................................................לזונה ויחשבה יהודה ויראה – טו, לח בראשית

  350  ................................................................................................................וחכם נבון איש פרעה ירא – לג, מא בראשית

  146  .............................................................................................................................עמי כל ישק פיך ועל – מ, מא בראשית

  77  ....................................................................................................................................התמהמהנו לולי כי – י, מג בראשית

  825-826  .......................................................................לטובה חשבה אלהים, רעה עלי חשבתם ואתם – כ, נ בראשית

  544-545  ............................................................בתים להם ויעש האלהים את המילדות יראו כי ויהי – כא, א שמות

 611-612  ..................................................................הם גם ויעשו ולמכשפים לחכמים פרעה גם ויקרא – יא, ו שמות
  649  ...................................................................................................................................................לו נתחכמה הבה – א, י שמות
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  77  ....................................................................................................................................להתמהמה יכלו ולא – לט, יב שמות

  260  .......................................................................................................................................................תהלות נורא – יא, טו שמות

  696-700  .............................................................................שופטים מינוי בענין יתרו של עצתו ביאור – יח פרק שמות

  256-259  .......................................................................................................................................................אלהיך' ה אנכי – ב, כ שמות

  63  ..................................................................................................................................................אלהיך' לה שבת – ט, כ שמות

  406, 267, 186  תחטאו לבלתי עלפניכם יראתו 'וכו האלהים בא אתכם נסות לבעבור כי תיראו אל – יז ,כ שמות

  73  .......................................................................................................................תאחר לא ודמעך מלאתך – כח, כב שמות

  445  .............................................................................................................................חכמה רוח מלאתיו אשר – ג, כח שמות

  365  ...................................................................................................................לב חכמי כל אל תדבר ואתה – ג, כח שמות

  159  .....................................................................................................................בצלאל בשם קראתי ראה – ג- ב, לא שמות

  446  ..............................................................................................................................אלהים רוח אותו ואמלא – ג, לא שמות

  446  .................................................................................................................חכמה נתתי לב חכם כל ובלב – ו, לא שמות

  63  .......................................................................................................................................................................וינפש – יז, לא שמות

  149, 79  ..........................................................................................................................משה בושש כי העם וירא – א, לב שמות

  150  ........................................................................................................................................................לצחק ויקומו – ו, לב שמות

  437  ...................................................................................................................אהרן פרעוֹ כי הוא פרוע כי – כח, לב שמות

  150, 142  ....................................................................................................................העם מכל ועמך אני ונפלינו – טז, לג שמות

  150  ...........................................................................................................................................אליו מגשת וייראו – ל, לד שמות

  365  ..............................................................................................................................לב חכמי –)ועוד א ,לו וכן (י, לה שמות

  446-447  .................................................................................................................................לב חכמת אותם מלא – לה, לה שמות

  336  .................................................................................................................................................'?ה בעיני הייטב – יט, י ויקרא

  156  ........................................................................................................................................................בם ונטמתם – מג, יא ויקרא

  330-331  .................................................................................................................................הנגע את הוכבס אחרי – נה, יג ויקרא

  290, 284  ......................................................................................................................................................תהיו קדושים – ב, יט ויקרא

  273  ......................................................................................................................בלבבך אחיך את תשנא לא – יז, יט ויקרא

  302  ....................................................................................."]כמוך "מלת ביאור [כמוך לרעך ואהבת – יח, טי ויקרא

  285-286  .....................................................................................................................................יצא לא המקדש ומן – יב, כא ויקרא

  290  ....................................................................................................................ישראל בני בתוך ונקדשתי – לב, כב ויקרא

  331  .........................................................................................בתוכם"] והתפעל להפע ["התפקדו לא – מז, א במדבר

  62  .......................................................................................................................................הרוח עליהם ותנח – כו, יא במדבר

  62  .....................................................................................................................עליהם רוחו את' ה יתן כי – כט, יא במדבר

  276  ..................................................................................................................................מאד ענו משה והאיש – ג, יב במדבר

  157  ................................................................................................................................מאד עניו משה והאיש – ג, יב במדבר

  82  ........................................................................................................הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם – כ, יג במדבר

  225-226  ......................................................................................................רמה ביד תעשה אשר והנפש – לא-ל, טו במדבר
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  121  ........................................................................................................................לו אשר את' ה ויודע בקר – ה, טז במדבר

  324-326  ...............................................................................................................................'וכו ויכזב אל איש לא – יט, כג במדבר

  700  ..............................................הימים באחרית לעמך הזה העם יעשה אשר איעצך לכה – יד, כד במדבר

  145  .........................................................................................................................................בו רוח אשר איש – יח, כז במדבר

  351  ..........................................................................................................וידועים חכמים אנשים לכם הבו – יג, א דברים

   462 ,201-204, 194-197              ....................................................העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי – ו, ד דברים

  355  ..........................................................................................................הזה הגדול הגוי ונבון םחכ עם רק – ו, ד דברים

  210  ...............................................................................תשכח פן מאד נפשך ושמור לך השמר רק – י-ט, ד דברים

  268  ...........................................................................היום כולכם היים אלהיכם' בה הדבקים ואתם – יד, ד דברים

  527  ]?יחיד בלשון וסיים רבים לשון החל מדוע[ ומצאת אלהיך 'ה את משם ובקשתם – כט ,ד דברים

  256-257  ...........................................................מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלהים הוא' ה כי – לט, ד דברים

  64  .............................................................................................................................ואמתך עבדך ינוח למען – יד, ה דברים

  151  ......................................................................................................................האבן לוחות את לך ואתנה – כח, ה דברים

  259-260  ...............................................................................................................................אחד' ה' וכו ישראל שמע – ד, ו דברים

  201-202  ..............................................................................................................................אלהיכם' ה את תנסו לא – טז, ו דברים

  69  ..................................................................................................................................................לשונאו יאחר לא – י, ז דברים

  266  ............................................................................................................נפשכם בכל' וכו' ה את לאהבה – יג, יא דברים

  600  ..........................................................................................................................כמים תשפכנו הארץ על – כד, יג דברים

  352  .................................................................................................................חכמים עיני יעור השוחד כי – יט, טז דברים

  231  ................................................................................................................מלך עליך תשים אחיך מקרב – טו, יז דברים

  278-279  .........................................................................................'וכו הזאת התורה משנה את לו וכתב – כ-יח, יז דברים

  283, 281  ................................................................................................................................................לבבו רום לבלתי – כ, יז דברים

  103  ..........................................................................................................................................'ה עם תהיה תמים – יג, יח יםדבר

ּ – ח, כא דברים   332  ..................................................................................................הדם להם"] והתפעל נפעל ["רונכפ

  72  .........................................................................................................................................לשלמו תאחר לא – כב, כג דברים

  335  ..........................................................................................................................אחר לאיש והיתה והלכה – ב, כד דברים

  332-335  .....................................................]והתפעל להפע [הוטמאה אשר אחרי לאשה לו להיות – ד, כד דברים

     287, 284, 278, 270, 214             ..........................................................................................................בדרכיו והלכת – ט, כח דברים

  233-234  ..................................................................................................רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא – יד-יא, ל דברים

  381  ...............................................................................................................................'וכו לקחי כמטר יערוף – ב, לב דברים

  360, 103  ............................................................................................................................................פעלו תמים הצור – ד, לב דברים

  783-786, 426-427                    .........................................)?הגוים או ישראל (הם עצות אובד גוי כי – כח, לב דברים

 לפי ומבאר ,הפרשה שאר וביאור[ לאחריתם יבינו זאת ישכילו חכמו לו – כט ,לב דברים

  426-428  ..............................................................................................................................................................]בגוים שמדובר הפירוש

  447-448, 145  ..............................................................................................................חכמה רוח מלא נון בן ויהושע – ט, לד דברים
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  354  ............................................................................................................עשך הוא' וכו חכם ולא נבל עם – ב, לו דברים

  79  ...............................................................................................................................................בוש עד ויחילו – כה, ג שופטים

  79  ..................................................................................................................התמהמהם עד נמלט ואהוד – כו, ג שופטים

  82, 80  ......................................................................................................................................רכבו בושש מדוע – כח, ה שופטים

  614  ........................................................................................................................תענינה שרותיה חכמות – כט, ה שופטים

  140  .............................................................................................................................................בעם המתנדבים – ט, ח שופטים

  83-88  ...........................................................................]המשל חלקי ביאור[' וכו העצים הלכו הלוך – ח, ט שופטים

  407  ..............................................................................................................................'וכו דשני את החדלתי – ט, ט שופטים

  78  ......................................................................................................................................לחם פת בךל סעד – ה, יט שופטים

  78  ....................................................................................................................היום נטות עד והתמהמהו – ח, יט שופטים

  712  ................................................................................................................ודברו עוצו עליה לכם שימו – ל, יט שופטים

  331  ..............................................................התפקדו ישראל ואיש' וכו בנימין בני ויתפקדו – יז-טו, כ שופטים

  801  ...................................................................................................................................לשכורה עלי ויחשבה – יג, א א"שמו

  159  .................................................................................................................................לעינים יראה האדם כי – ז, טז א"שמו

  835  ................................................................................פלשתים ביד דוד את להפיל חשב ושאול – כה, יח א"שמו

  386  ......................................................................................................................................................שם דוד ויעש – יג, ה ב"שמו

  607, 602-604  ....................................................................................................................................מאד חכם איש ויונדב – ג, יג ב"שמו

 עם על כזאת חשבת ולמה' וכו חכמה אשה משם ויקח תקועה יואב וישלח – יז-ב, יד ב"שמו

 כן האלהים כמלאך כי? אמתו דבר את המלך יעשה אולי' וכו נמות מות כי' וכו? האלהים

  594-602  ...............................................................................................]הפרק כל ביאור [והרע הטוב  לשמוע המלך אדוני

  798  ...................................................................................................?אלהים עם על כזאת חשבת ולמה – יג, יד ב"שמו

 ידח לבלתי מחשבות וחשב] סליחה לשון הוא" ישא ["נפש אלהים ישא ולא – יד, יד ב"שמו

  850-851, 600  .................................................................................................................................................................................................נדח ממנו

  597-600  ..............................................................יאספו לא אשר ארצה םהנגרי וכמים נמות מות כי – יד, יד ב"שמו

  355  ...................................................................................................האלהים מלאך כחכמת חכם ואדוני – כ, יד ב"שמו

  78  ....................................................................................................................................מתמהמה אנכי ראו – כח, טו ב"שמו

  734  אחיתופל עצת את לי והפרתה 'וכו אחיתופל עצת את נא סכל ,דוד ויאמר – לד-לא ,טו ב"שמו

  703, 686  .....................................................................................................האלהים בדבר איש ישאל כאשר – כג, טז ב"שמו

  735  ................................וימת ויחנק ביתו אל ויצו 'וכו עצתו נעשתה לא כי ראה ואחיתופל – כג ,זי ב"שמו

  804  .................................................................] שמעי של טעותו ביאור [עון אדוני לי יחשב אל – כ, יט ב"שמו

  82, 69  ..................................................................................................................................................המועד מן ויוחר – ה, כ ב"שמו

  356-357  .................................................................................................'וכו העיר מן חכמה אשה ותקרא – יח-טו, כ ב"שמו

 של ענינים וכמה בכרי בן שבע הריגת [בחכמתה עםה כל אל האשה ותבא – כב, כ ב"שמו

  458-460  .....................................................................................................................................................]אויבינו בימי הרודף מסירת

  713-714  ...................................................................................................נפשך את ומלטי עצה נא איעצך לכי – יב, א א"מל
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  457-458, 359  ...........................................................................שאול בשלום שיבתו תורד ולא כחכמתך ועשית – ו, ב א"מל

  358  .........................................................................................................אתה חכם איש כי תנקהו אל ועתה – ט, ב א"מל

  357  .......................................................................................................................................חכם לב לך נתתי הנה – יב, ג א"מל

  456-457  ....................................................................המלך שפט אשר המשפט את ישראל כל וישמעו – כח, ג א"מל

 מחכמת שלמה חכמת ותרב. מאד  הרבה ותבונה לשלמה חכמה אלהים ויתן – י-ט, ה א"מל

  622-623, 451, 357                            .....................................................................................................................................................קדם בני כל

  428-430  .............................................................]שלמה חכמת עניני שאר וביאור [האדם מכל ויחכם – יא, ה א"מל

  453  ...............................................................................שלמה חכמת את לשמוע העמים מכל ויבואו – יד, ה א"מל

  357  .......................................................................................הזה הרב העם על חכם בן לדוד נתן אשר – כא, ה א"מל

  451  ..................................................................................................לו דבר כאשר לשלמה חכמה נתן' וה – כו, ה א"מל

  463  ................................................................................................................התבונה ואת החכמה את אוימל – יד, ז א"מל

  464  ............................................................................................המרכבה אופן שהכמע האופנים ומעשה – לג, ז א"מל

  המלך אל ותאמר 'וכו שלמה חכמת כל את שבא מלכת ותרא – ו-ד ,י א"מל

  454-456  ................................................]בפרשה ענינים כמה עוד וביאור [בארצי שמעתי אשר הדבר היה אמת

  452  שלמה פני את מבקשים הארץ וכל' וכו הארץ מלכי מכל שלמה המלך ויגדל – כד-כג, י א"מל

 נועצים אתם מה 'וכו דבר הזה העם את להשיב נועצים אתם איך – ט-ו ,יב א"מל

  719-720  ..............................................................................................................................................................הזה העם את דבר ונשיב

  710-712  ............]הילדים לעצת שנשמע רחבעם של טעותו פרשת[ הזקנים עצת את ויעזבו – ח ,יב א"מל

ץ – כח, יב א"מל ָועַ יִ   716-717  ................................................................................................'וכו זהב עגלי שני ויעש המלך ַו

  62  ..........................................................................................................................עאליש על אליהו רוח נחה – טו, ב ב"מל

  80  ...............................................................................................................................................בוש עד בו ויפצרו – יז, ב ב"מל

  726  ............................................................תחנותי אלמוני פלוני מקום אל לאמר עבדיו אל ויועץ – ח, ו ב"מל

  80  .....................................................................................................................................................- בש עד וישם – יא, ח ב"מל

  737-738  ...........................................................................למלחמה וגבורה עצה, שפתים דבר אך אמרתי – כ, יח ב"מל

  78  ..............................................................................................ושועו השתעשעו ותמהו התמהמהו – ט, כט  ישעיה

  687  .........................................................................................................'וכו כבראשונה שופטיך ואשיבה – כו, א ישעיה

  686  .................................................................................................................לחש ונבון חרשים וחכם ץויוע – ג, ג ישעיה

  395  .....................................................................................יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו – י, ג ישעיה

  282, 128  ...........................................................................................................................במשפט צבאות' ה ויגבה – טז, ה ישעיה

  74  ......................................................................................................................................................בנשף מאחרי – יא, ה ישעיה

  767, 101  ..........................................................חטאה עגלהה וכעבות השוא בחבלי העון מושכי הוי – יח, ה ישעיה

  766  .............................................................................................................מעשהו יחישה ימהר האומרים – יט, ה ישעיה

  ,502, 277, 224-225, 188-190, 60..........................................................נבונים פניהם ונגד בעיניהם חכמים – כא, ה ישעיה

.....................................................................................504 ,529 ,546 ,563 ,583 ,585 ,593 ,627-628 ,631 ,649 ,785       ,  

  712  ................................................................................................יקום ולא דבר דברו, ותופר עצה עוצו – י, ח ישעיה
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  771-773  ...........................................................................................................................'וכו יועץ פלא שמו ויקרא – ה, ט ישעיה

  803-804  .................................................................................................יחשוב כן ולא ולבב, ידמה כן לא והוא – ז, י ישעיה

  789  .....................................................................................................וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח -  ב, יא ישעיה

  461-462  ...........................................'ה ביראת והריחו' וכו ובינה חכמה רוח' ה רוח עליו ונחה – ג-ב, יא ישעיה

  806  ...................................................................יחשובו לא כסף אשר, מדי את עליהם עירמ הנני – יז, יג ישעיה

  754-755  תקום היא יעצתי וכאשר היתה כן דמיתי כאשר לא אם לאמר צבאות 'ה נשבע –כד ,יד ישעיה

  756  ........................................................................................................הארץ כל על היעוצה העצה זאת – כו, יד ישעיה

  759  .....................................................................................................................?יפר ומי, יעץ צבאות' ה כי – כז, יד ישעיה

  743-744  ...............................................................................................................................פלילה עשו עצה הביאי – ג, טז ישעיה

  744  .........................................................................................אבלע ועצתו בקרבו מצרים רוח ונבקה – ג , יט ישעיה

  753  .................................................................................................מצרים על צבאות' ה יעץ מה וידעו – יב, יט ישעיה

  753-754  ....................................................................................עליו יועץ הוא אשר צבאות' ה עצת מפני – יז, יט ישעיה

  764-766  .............................................................................................................המעטירה צור על זאת יעץ מי - ח, כג ישעיה

  768  .........................................................................................................................אומן אמונה מרחוק עצות -א, כה ישעיה

  791-792  ....................................................................'וכו עצה הפליא, יצאה צבאות' ה מעם זאת גם – כט, כח ישעיה

  738  ..............................................מעשיהם במחשך והיה, עצה לסתיר' מה המעמיקים הוי – טו, כט ישעיה

  628  .........................................................................................................................'וכו חכמיו חכמת ואבדה – יג, כט ישעיה

  739-740  ........................................................................מני ולא עצה לעשות', ה נאום סוררים בנים הוי – א, ל ישעיה

  362  .................................................................................................................................רע ויבא חכם הוא וגם – ב, לא ישעיה

  705-706  ........................................................................................................................................'וכו רעים כליו יוכל – ז, לב ישעיה

  706-707  ......................................................................................יקום נדיבות על והוא יעץ נדיבות ונדיב – ח, לב ישעיה

  460-461  ........................................................................................................דעת חכמת' וכו עתך אמונת והיה – ו, לג ישעיה

  408  ..........................................................................................................................................אוצרו היא' ה יראת – ו, לג ישעיה

  104  .........................................................................................................................................יודיענו עצתו ואיש – יג, מ ישעיה

  729-730  .......................................................................................................................................ויבינהו נועץ מי את – יד, מ שעיהי

  261  ................................................................................................אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו – כו, מ ישעיה

  693  ....................................................................................................יועץ ואין ומאלה איש ואין וארא – כח, מא ישעיה

  506  ..........................................................................................................................'וכו פשעיך כעב מחיתי – כב, מד ישעיה

  607-608  ..................................................................................................יסכל ודעתם, אחור חכמים משיב – כה, מד ישעיה

  769  .................................................................................................................................ישלים לאכיומ ועצת – כו, מד ישעיה

  722-724  ............................................................................................................יחדיו יועצו אף והגישו הגידו – כא, מה ישעיה

  217  ...................................................................................................................................אחרית מראשית מגיד – י, מו ישעיה

  74  ......................................................................................................................................תאחר לא ותשועתי – יג, מו ישעיה

  766  ..........................................'וכו עיט ממזרח קורא. אעשה חפצי וכל תקום עצתי ראומ – יא, מו ישעיה

  751  ......................................................................................................................................עצתיך ברוב נלאית – יג, מז ישעיה
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  804-805  .................................................................................נגוע חשבנהו ואנחנו. חשבנוהו ולא נבזה – ד-ג, נג ישעיה

  156  .................................................................................................................................למים לכו צמא כל הוי – א, נה ישעיה

  811  ..............................................................................................מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזוב – ז, נה ישעיה

  846-848  ..................................................................דרכי דרכיכם ולא, מחשבותיכם מחשבותי לא כי – ח, נה ישעיה

 הגשם ירד כאשר כי 'וכו מדרכיכם דרכי גבהו כן מארץ שמים גבהו כי – יא-ט ,נה ישעיה

  848-850  ..............................................................................................................................'וכו ישוב לא ושמה השמים מן והשלג

  587  ........................................................................................................................................נגרש כים והרשעים – כ, נז ישעיה

  407  ..........................................................................................................................................מכובד' ה ולקדוש – יג, נח ישעיה

  610  .........................................................און מחשבות מחשבותיהם' וכו און מעשי מעשיהם – ז– ו, נט ישעיה

  599  ...................................................................................................................................................יאסף לא וירחך – כ, ס ישעיה

  367  ......................................................................'וכו הצרות נשכחו כי' וכו יאכלו עבדי הנה – יח-יג, סה ישעיה

  811  .....................................................................................................אונך מחשבת בקרבך תלין מתי עד – יד, ד ירמיה

  604-606  ..........................................................................................................................................להרע המה חכמים – כב, ד ירמיה

  260  ........................................................................................................................'ה נאום? תיראו לא האותי – כב, ה ירמיה

  809  .....................................................................................................................................................מחשבותם פרי – יט, ו ירמיה

  747  ...................................................................................................הרע לבם בשרירות, במועצות וילכו – כד, ז ירמיה

  200  .................................................'ה משפט את ידעו לא ועמי' וכו הזה העם שובבה מדוע – ו-ה, ח ירמיה

  200-201  ............................................................................................................................אנחנו חכמים תאמרו איך – ח, ח ירמיה

  364  .................................................................................................................................ותבואנה תהחכמו ואל – טז, ט ירמיה

  361  .........................................................הארץ אבדה מה על' וכו זאת את ויבן החכם האיש מי – יא, ט ירמיה

  617-620  .................................'וכו בגבורתו גבור יתהלל לוא בחכמתו חכם יתהלל אל – כג- כב, ט ירמיה

  630-631  .................................................................................כמוך מאין מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל כי – ו, י ירמיה

  632  ....................................................'וכו הארץ תרעש מקצפו, עולם ומלך חיים אלהים הוא – יג-י, י ירמיה

  833  .............................חיים מארץ ונכרתנו בלחמו עץ נשחיתה, מחשבות חשבו עלי כי – יט, יא ירמיה

' וכו לו לעשות חשבתי אשר הרעה על ונחמתי 'וכו גוי על אדבר גער – י-ז ,יח ירמיה

  843-845  ............................................................................................................................................................................הטובה על ונחמתי

  843, 840-841  ...................................................'וכו מחשבה עליכם וחושב, רעה עליכם יוצר אנכי הנה – יא, יח ירמיה

  834  ........................................................................................................מחשבות ירמיה על ונחשבה לכו – יח, יח ירמיה

  786, 364  ..............................................................מנביא ברוד מחכם ועצה מכהן תורה תאבד לא כי -  יח, יח ירמיה

  832  ........................................................................................בחלומותם שמי את להשכיח החושבים – כז, כג ירמיה

 חושב אנכי אשר הרעה אל ונחמתי, הרעה מדרכו איש וישובו ישמעו אולי – ו-ג, כו ירמיה

  842  .........................................................................................................................כשילה הזה הבית את ונתתי' וכו לעשות

  845  שלום מחשבות ,'ה נאום עליכם חושב אנכי אשר המחשבות את ידעתי אנכי כי – יא ,כט ירמיה

  152  .........................................................................................................................................................חדשה ברית – ל, לא ירמיה

  152  .............................................................................................................רעהו את איש עוד ילמדו ולא – לג, לא ירמיה
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  770-771  ........................................................................................................................העליליה ורב העצה גדול – יט, לב ירמיה

  843  ...............................להם לעשות חושב אנכי אשר הרעה כל את יהודה בית ישמעו אולי – ג ,לו ירמיה

  61  ......................................................................................................מצאתי לא ומנוחה באנחתי יגעתי – ג, מה ירמיה

  832  ............................................................'וכו רעה עליה חשבו, בחשבון מואב תהלת עוד אין – ב, מח ירמיה

  740-741  .................................................................................מבנים עצה אבדה? בתימן חכמה עוד האין – ז, מט ירמיה

  760-763  ......................................אדום על יעץ אשר' ה עצת' וכו הירדן מגאון יעלה כאריה – כ-יט, מט ירמיה

  714  ...................................................................................עצה בבל מלך נבוכדראצר עליכם יעץ כי – ל, מט ירמיה

  787  ............................................................................................מכהן תאבד ותורה מנביא חזון ובקשו – כו, ז יחזקאל

  137  ........................................חדש לב לכם ועשו' וכו פשעיכם כל את מעליכם השליכו – לא, יח יחזקאל

  613-614   .............................................................................................................................מדניאל אתה חכם הנה – ג, כח יחזקאל

  152, 150  .....................................................................................................מבשרכם האבן לב את והסירותי – כו, לו יחזקאל

  152  ..............................................................................................................תלכו בחקי אשר את ועשיתי – כז, לו יחזקאל

  822-825  .................................]ומגוג גוג ענין [רעה מחשבת וחשבת לבך על דברים יעלו – יב- י, לח יחזקאל

  749  .................................................................ממועצותיהם ואכלה בדיו וכלתה בעריו חרב וחלה – ו, יא הושע

  409  ......................................................................................................................................ויוכל מלאך אל וישר – ה, יב הושע

  363-364  ..........................................................................בנים במשבר יעמוד לא עת כי חכם לא בן הוא – יג, יג הושע

  364  .............................................................................................................................................אפדם שאול  מיד – יד, גי הושע

  360  .................................................................................................................................................אלה ויבן חכם מי – י, יד הושע

  114  .....................................................................................' ה דבר את לשמוע אם כי למים צמא ולא – יא, ח עמוס

  547, 114  ........................................–' ה דבר את לשמוע אם כי למים צמא ולא ללחם רעב לא – יב-יא, ח עמוס

  612-613  ................................................................................]הפרק כל ביאור [מאדום חכמים והאבדתי – ח, א עובדיה

  402  ....................................................................................................וגבורה ומשפט' ה רוח את כח מלאתי – ח, ג מיכה

  691  ..................................................................................................................?אבד יועצך אם? בך אין המלך – ט, ד מיכה

  701-703  ............................................................בעור בן בלעם אותו ענה ומה, מואב מלך בלק יעץ מה – ה, ו מיכה

  808, 693  ...........................................................................................בליעל יועץ, רעה' ה על חושב יצא ממך – יא, א נחום

  75  ..............................................................................................................................................יאחר לא יבא בוא – ג, ב חבקוק

  713  ...............................................................................................רבים עמים קצות, לביתך בושת יעצת – י, ב חבקוק

  199  ...................................................................'ה בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך – ט, ג צפניה

  385  ..................................................................................................האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי – ז, ג זכריה

  799  ......................................................................................................בלבבכם תחשבו אל אחיו איש ורעת – י, ז זכריה

  389  ..........................................................................................................................בראשה די עשר קרניא ועל – כ, ז זכריה

  488, 217  ............................................................................................................................................שניתי לא' ה אני כי – ו, ג מלאכי

  796-797  ...............................................................................................................................שמו ולחושבי' ה ליראי – טז, ג מלאכי

  373  .................................................................................................לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם – יט- יח, ג מלאכי

  744-745  .......................................................................................רשעים בעצת הלך לא אשר האיש אשרי – א, א תהלים
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  395  .........................................................................................................................................בעתו יתן פריו אשר – ג, א תהלים

  146  ................................................................................................................................................................בר נשקו – יב, ב תהלים

  748  ................................................................................................ממועצותיהם יפלו, אלהים האשימם – יא, ה תהלים

  111  ..................................................................................................................................ידיך במעשי תמשילהו – ז, ח תהלים

  819  .........................................................................חשבו זו במזמות יתפשו, עני ידלק רשע בגאות – ב, י תהלים

  752  .............................................................................יומם בלבבי יגון, בנפשי עצות אשית אנה עד – ג, יג תהלים

  777  .................................................................................................................................................תבישו עני עצת – ו, יד תהלים

  404  ....................................................................................................................................................לבי שמח לכן – ט, טו תהלים

  776, 435  ...................................................................................אמוט בל מימיני כי תמיד לנגדי' ה שויתי – ה, טז תהלים

  776  ....................................................................................................................'וכו יעצני אשר' ה את אברך – ז, טז תהלים

  115  .................................................................................................................................נצח בימינך נעימות -  יא, טז תהלים

  548  .................................................................................- תמצא בל צרפתני, לילה פקדת לבי בחנת – ג, יז תהלים

  165  ..................................................................................................................................................תרבני וענותך – לו, יח תהלים

  736  ..............................................................................................................ימלא עצתך וכל כלבבך לך יתן – ה, כ תהלים

  821  ....................................................................................יוכלו בל מזמה חשבו, רעה עליך נטו כי – יב, כא תהלים

  397  ..............................................................................................................'ה בטוב לראות האמנתי לולא – יג, כז תהלים

  845-846  ..................................................................רמיה ברוחו ואין עון לו' ה יחשוב לא אדם אשרי – ב, לב תהלים

  792-793  .....................................................................עיני עליך איעצה, תלך זו בדרך ואורך אשכילך – ח, לב תהלים

  391  ................................................................................................................................תעמוד לעולם' ה עצת – א, לג תהלים

  812  .......................................................................................עמים מחשבות הניא, גוים עצת הפיר' ה - י, לג תהלים

  115  ..........................................................................................רבים רשעים מהמון לצדיק מעט טוב – טז, לז תהלים

  139  ......................................................................................................................................בידו יעזבנו לא' ה -   לג, לז תהלים

  501  ......................................................................בלבו אלהיו תורת' וכו חכמה יהגה צדיק פי – לא-ל, לז תהלים

  74  ................................................................................................................................................תאחר אל יאלה – יח, מ תהלים

  803  ..................................................................................................................שונאי כל יתלחשו עלי יחד – ח, מא תהלים

  511  ..............................................................................................................................................חכמות ידבר פי – ד, מט תהלים

  419  .............................................................................................................................ימותו חכמים יראה כי – יא, מט תהלים

  504  .................................................................................................אמי יחמתני ובחטא חוללתי בעון הן – ז, נא תהלים

  502  .............................................................................................................................תודיעני חכמה ובסתום – ח, נא תהלים

  505  .............................................................מחטאי פניך הסתר' ווכ בטוחות חפצת אמת הן – יא- ח, נא תהלים

  152, 140   תסמכני נדיבה ורוח 'וכו ממני תקח אל קדשך ורוח 'וכו אלהים לי ברא טהור לב – יד-יב ,נא תהלים

  921-822  ....................................................................רמיה עושה מלוטש כתער, לשונך תחשוב הוות – ד, נב תהלים

  156  .........................................................................................................................................מרחם רשעים זורו – ד, נח תהלים

  644  .............................................................................................................'כו ואזנ יאטם חרש פתן כמו – ו-ה, נח תהלים
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 'וכו אמוט לא 'וכו להדיח יעצו משאתו אך 'וכו איש על תהותתו אנה עד – יב-ד ,סב תהלים

  707-709  ...................................................לאלהים עוז כי 'וכו לב תשיתו אל ינוב כי חיל 'וכו סלה לנו מחסה אלהים

  74  ...........................................................................................................................................................תאחר אל' ה – ו, ע תהלים

  721  .........................................................................יחדיו נועצו נפשי ושומרי, לי אויבי אמרו כי – יא, עא תהלים

  372  ...................................................................................................לבב לברי אלהים לישראל טוב אך – א, עג תהלים

  774-776  ..................................................................................................תקחני כבוד ואחר, תנחני בעצתך – כד, עג תהלים

 לבם בשרירות ואשלחהו .לי אבה לא וישראל ,לקולי עמי שמע ולא – יג-יב ,פא תהלים

  748  .............................................................................................................................................................................במועצותיהם ילכו

  794-796, 530  .......................................................................................צפוניך על ויתיעצו סוד יערימו עמך על – ד, פג תהלים

  722  .............................................................................................יכרותו ברית עליך, יחדיו לב נועצו כי – ו, פג תהלים

  153  ........................................................................................................................................נשקו ושלום צדק – יא, פה תהלים

  506-509  .............................................................................................................................המזמור עניני ביאור – צ מזמור תהלים

  506  .............................................................................................................................................חכמה לבב ונביא – יב, צ תהלים

  282  ..........................................................................................................................................לבש גאות מלך' ה – א, צג תהלים

  523, 175  ..........................................................................................................................................בעם בוערים בינו – ח, צד תהלים

  811-812  ..............................................................................................הבל המה כי אדם מחשבות יודע' ה – יא, צד תהלים

  291  ...................................................................ועוז כבוד' לה הבו' וכו כבודו בגוים ספרו – ט- ז, ד-ג, צו תהלים

  366  .............................................................................................................................................לצדיק זרוע אור – יא, צז תהלים

  104  ...............................................................................................................................עשית בחכמה כולם -   כד, קד תהלים

  87  .......................................................................................................................................במעשיו' ה ישמח – לא, קד תהלים

  646  ....................................................................................................יחכם יווזקנ בנפשו שריו לאסור – כב, קה תהלים

  510  ..................................................................ינצורו ותורותיו' וכו גוים ארצות להם ויתן – מה- מד, קה תהלים

  769  .................................................................................................לעצתו חכו לא, מעשיו שכחו רוהמ – יג, קו תהלים

  781  ...............................................................................................................................'וכו אל אמרי המרו כי – יא, קז תהלים

  420  ..................................................................................................................................וישמחו ישרים יראו – מב, קז תהלים

  419-420  ...................................................................]הפרק לכ מקצת וביאור [אלה וישמור חכם מי – מג, קז תהלים

  291  .........................................................................................................................עלילותיו בעמים הודיעו – א, קח תהלים

  509-510  .......................................................................................'ה ורחום חנון, לנפלאותיו עשה זכר – ה-ד, קיא תהלים

  510-511  .....................................................................................שמו ונורא קדוש' וכו לעמו שלח פדות – ט, קיא תהלים

  511, 509  .....................................................................עושיהם לכל טוב שכל', ה יראת חכמה ראשית – י, קיא תהלים

  367  ...............................................................................................................................צדיק יהיה עולם כרלז – ו, קיב תהלים

  781-782  ....................................................................................................................'וכו שעשועי עדותיך גם – כד, קיט תהלים

  207  .....................................................................................................................................בחרתי אמונה דרך – ל, קיט תהלים

  521  ...................................................................................................................................ארוץ מצותיך דרך – לב, קיט תהלים

  433  ......................................................................................................................אמת דבר מפי תצל ואל – מג, קיט תהלים
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  77  ...........................................................................................................................התמהמהתי ולא חשתי – ס, קיט תהלים

  647  ..............................................................................................................................'וכו תחכמני מאויבי – צח, קיט תהלים

  100  ......................................................................................................................................אתבונן מפקודיך – קד, קיט תהלים

   820  ........................................................................מלחמות יגורו יום כל, בלב רעות יחשבו אשר – ג, קמ תהלים

  820  ..................................................................פעמי לדחות חשבו אשר, תנצרני חמסים מאיש – ה, קמ תהלים

  139-140  ........................................................................................................................................תנחני טובה רוחך – י, קמג תהלים

  512-513  ...........................................................................................................................................ומוסר חכמה לדעת – ב, א משלי

  394  ........................................................................................................................................ערמה איםלפת לתת – ד , א משלי

  394  .....................................................................................................................................לקח ויוסף חכם ישמע – ה, א משלי

  513  ........................................................................................................................................דעת ראשית' ה יראת - ז, א משלי

  398  ..................................................................................................................................בזו אוילים ומוסר חכמה – ז, א משלי

  414, 360  ....................................................................................וחידותם חכמים דברי, ומליצה משל להבין – ח, א משלי

  779  ...........................................................................................................................תובא אל חטאים יפתוך אם – י, א משלי

  516-517  .................................................................................................................................'וכו תרונה בחוץ חכמות – כ, א משלי

  778, 437  .............................................................................................אביתם לא ותוכחתי עצתי כל ותפרעו – כה, א משלי

  779-780  ............................................................................................................תוכחתי כל נאצו, לעצתי אבו לא – ל, א משלי

  748  ....................................................................................ישבעו וממועצותיהם, דרכם מפרי ויאכלו – לא, א משלי

  397  ................................................................................................................................תאבדם כסילים ושלות – לב, א משלי

  399  ...............................................................................................אתך תצפון ומצותי אמרי תקח אם בני – א, ב משלי

  515-516  ......................................................................................................................................אזנך לחכמה להקשיב – ב, ב משלי

  51  ....................................................................................'ה יראת תבין אז' וכו ככסף תבקשנה אם – ה-ד, ב משלי

   514  .............................................................................................................................................'וכו חכמה יתן' ה כי – ו, ב משלי

  514-515  .........................................................................................................................................בלבך חכמה תבוא כי – י, ב משלי

  560  .....................................................לך יוסיפו] ז"בעוה [=חיים ושנות] ב"עוה [=ימים אורך כי – ב, ג משלי

  561  ........................................................................................................................................יעזבוך אל ואמת חסד – ג, ג משלי

  562  .....................................................................................................]הנמשל ביאור [גרגרותיך על קשרם – ג, ג משלי

  562  ...............................................................................................ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא – ד, ג משלי

  566, 563-564  ........................................................................................תשען אל בינתך ואל לבך בכל' ה אל בטח – ה, ג משלי

  564  ...................................................................................................ארחותיך יישר והוא דעהו דרכיך בכל – ו, ג משלי

  565, 190  ..................................................................................................................................'וכו יניךבע חכם תהי אל – ז, ג משלי

  566-567  .....................................................................................................'וכו לשרך תהי רפאות – ח, ג משלי

  567  .....................................................................................................'וכו מהונך' ה את כבד – ט, ג משלי

  569-570  ...................................................................................................................................תמאס אל בני' ה מוסר – יא, ג משלי

  571  ................................................................................ירצה בן את וכאב יוכיח' ה יאהב אשר את כי – יב, ג משלי

  571, 526, 115  ....................................................................................................................................חכמה מצא אדם אשרי – יג, ג משלי
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  572  ..................................................................................תבואתה ומחרוץ, כסף מסחר סחרה טוב כי – יד, ג משלי

  572-573  ....................................................................................בה ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא יקרה – טו, ג משלי

  574  .....................................................................................................................................'וכו בימינה ימים ארך – טז, ג משלי

  574-575  ...............................................................................................שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה – יז, ג משלי

  575  ...............................................................................מאושר ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ – יח, ג משלי

  576  ................................................................................................................................'וכו ארץ יסד בחכמה' ה – יט, ג לימש

  577  ........................................................................................................................................'וכו מעיניך ילוזו אל – כא, ג משלי

  577-578  .........................................................................................................לגרגרותיך וחן לנפשך חיים ויהיו – כב, ג משלי

  578-579  ...............................................................................................................................'וכו דרכך לבטח תלך אז – כג, ג משלי

  579-580  .............................................................................................................................'וכו תפחד לא תשכב אם – כד, ג משלי

  580  .......................................................................................................................'וכו פתאום מפחד תירא אל – כה, ג משלי

  580-581  ....................................................................................................'וכו בכסלך יהיה' ה כי – כו, ג משלי

  581-582  ...........................................................................................................................'וכו מבעליו טוב תמנע אל – כז, ג משלי

  582  ............................................................................אתך ויש, אתן ומחר ושוב לך לרעך תאמר אל – כח, ג משלי

  583  .......................................................................אתך לבטח יושב והוא רעה רעך על תחרוש אל – כט, ג משלי

  584  ............................................................................................................................'וכו חנם אדם עם תריב אל – ל, ג משלי

  584-586  ............................................................................................................................'וכו חמס באיש תקנא אל – לא, ג משלי

  586  .....................................................................................................סודו ישרים ואת, נלוז' ה תועבת כי – לב, ג משלי

  586-587  ...............................................................................................................................'וכו רשע בבית' ה מארת – לג, ג משלי

  587  ..................................................................................................חן יתן ולענוים, יליץ הוא ללצים אם – לד, ג משלי

  587-589, 407  ..........................................................................................קלון מרים וכסילים, ינחלו חכמים כבוד – לה, ג משלי

  517  .........................................................................................................................................בינה קנה חכמה קנה – ה, ד משלי

  518  ...............................................................................................................................חכמה קנה חכמה ראשית – ז, ד משלי

  540, 518  ..........................................................................................................תחבקנה כי' וכו ותרוממך סלסלה – ח, ד משלי

  521  ................................................................................................................................הורתיך חכמה בדרך – יב-יא, ד משלי

  522  ...............................................................................................................................................הקשיבה לחכמתי – א, ה משלי

  179  .....................................................................................תדע לא מעגלותיה נעו תפלס פן חיים ארח – ו, ה משלי

  100  ..............................................................................................................................................................ניםבב אבינה – ו, ו משלי

  430-432  .............................................................]לימודים חמשה [וחכם דרכיה ראה עצל נמלה אל לך – ו, ו משלי

  540-541  ..................................................................................................................................את אחותי לחכמה אמור – ד, ז משלי

  520  ...............................................................................................................................'וכו תקרא חכמה הלא – ד-א, ח משלי

  532-534  ...............................................................................................................................מפנינים חכמה טובה כי – יא, ח משלי

  527  ...............................................................................................................................ערמה שכנתי חכמה אני – יב, ח משלי

  780  ....................................................................................................גבורה לי בינה אני, תושיהו עצה לי – יד, ח משלי

  102  ......................................................................................................................................דרכו ראשית קנני' ה – כב, ח משלי
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  778, 436  ...............................................................................................................תפרעו ואל וחכמו מוסר שמעו – לג, ח משלי

  541-542  ...........................]השבעה ופירוט ביאור[= שבעה עמודיה חצבה ,ביתה בנתה חכמות – א ,ט משלי

  542-543  ...............................................................]הפרשה שאר וביאור[' וכו יינה מסכה טבחה טבחה – ב, ט משלי

  417  .................................................................................................ויאהבך לחכם הוכח' וכו לץ תוכח אל – ח, ט משלי

  439  .........................................................................................................................................עוד ויחכם לחכם תן – ט, ט משלי

  526  ........................................................................................................................................'ה יראת חכמה תחלת – י, ט משלי

  437-438  ............................................................................................תשא לבדך ולצת, לך חכמת חכמת אם – יב, ט משלי

  395  ...............................................................................................................................................אב ישמח חכם בן -  א, י משלי

  367  ....................................................................................................................................................לברכה צדיק זכר – ז, י משלי

  399  ..............................................................................................................................................מצות יקח לב חכם – ח, י משלי

  412  ..............................................................................................................................................דעת יצפנו חכמים – יד, י משלי

  376  ............................................................................................................................זמה עשות לכסיל כשחוק – כג, י משלי

  529  .........................................................................................................................................חכמה ינוב צדיק פי – לא, י משלי

  539  ...................................................................................................................תקוה תאבד רשע אדם במות – ז , יא משלי

  303-304  .........................................................................................יחריש תבונות ואיש לב חסר לרעהו בז – יב, יא משלי

  687  ..............................................................................יועץ ברוב ותשועה, עם יפול תחבולות באין – יד, יא משלי

  531  ..................................................................................................................................'וכו קלון ויבוא זדון בא – כ, יא משלי

  400  .................................................................................לב לחכם אויל ועבד, רוח ינחל ביתו עוכר – כט, יא משלי

  395  ...........................................................................................................................................חכם נפשות ולוקח – ל, יא משלי

  797  .............................................................................................................................משפט צדיקים מחשבות – ה, יב משלי

  409-410  ..........................................................................................................................................מרפא חכמים לשון – ח, יב משלי

  786, 398  ......................................................................................חכם לעצה ושומע בעיניו ישר לאוי דרך – טו, יב משלי

  688  ...............................................................................שמחה שלום וליועצי, רע חורשי בלב מרמה – כ, יב משלי

  65  .....................................................................................................................................מרפא חכמים ולשון – כח, יב משלי

  403  ................................................................................................................................................אב מוסר חכם בן – א, יג משלי

  438  ...........................................................................................................................................גערה שמע לא ולץ – א, יג משלי

  727-728  ................................................................................................................................................המצ יתן בזדון רק – י, יג משלי

  416, 396-397  ...................................................................................................................................חיים מקור חכם תורת – יד, יג משלי

  437  ..................................................................................................................................מוסר פורע וקלון ריש – יח, יג משלי

  438  ....................................................................................ירוע כסילים ורועה, יחכם חכמים את הולך – כ, יג משלי

  541, 412-413  ............................................................................................................................ביתה בנתה נשים חכמות – א, יד משלי

  410  .............................................................................תשמורם חכמים ושפתי, גאוה חוטר אויל בפי – ג, יד משלי

  556  ...........................................................................................................................................ואין חכמה לץ בקש – ו, יד משלי

  397  ..........................................................................................................................................מרע וסר איר חכם – טז, יד משלי

  386  .................................................................................מות דרך ואחריתה, איש לפני ישר דרך יש - יב, יד משלי
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  406-407  ...................................................................................................................................עשרם חכמים עטרת – כד, יד משלי

  411  .............................................................................................................................דעת תיטיב חכמים לשון – ב, טו משלי

  411  ..................................................................................................................................דעת יזרו חכמים שפתי – ז, טו משלי

  418  ......................................................................................ילך לא חכמים אל, לו הוכח לץ יאהב לא – יב, טו משלי

  535-536  ......................................................................................................................מחרוץ טוב מה חכמה קנה – טז, טו משלי

  812, 690-691  ..........................................................................תקום יועצים וברוב, סוד באין מחשבות הפר – כב, טו משלי

  366  ...........................................................מטה משאול סור למען, למשכיל למעלה חיים ארח – כד, טו משלי

  810  ...............................................................................................................................רע מחשבות' ה תועבת – כו, טו משלי

  418  ........................................................................................................................................תלין חכמים בקרב – לא, טו משלי

  778, 437  .............................................................................................................................נפשו מואס מוסר פורע – לב, טו משלי

  185  ....................................................................................................................................חכמה מוסר' ה יראת – לג, טו משלי

  836-838  ...................................................................................................מחשבותיך ויכונו, מעשיך' ה אל גול – ג, טז משלי

  401, 378  .....................................................................................יכפרנה חכם ואיש מות מלאכי מלך חמת – יד, טז משלי

  401-402, 268  .......................................................................................................................................חיים מלך פני באור – טו, טז משלי

  417  .....................................................................................................................................פיהו ישכיל חכם לב – כג, טז משלי

  809 -808  ...........................................תהפוכות לחשוב עיניו עוצה' וכו רעהו יפתה חמס איש – ל-כט, טז משלי

  535  ...............................................................................................................................כסיל ביד מחיר זה למה – טז, יז משלי

  556, 406  .........................................................................................................................................חכמה מבין פני את – כד, יז משלי

  417  .....................................................................................................................יחשב חכם מחריש אויל גם – כח, יז משלי

  528  ..........................................................................................................................איש פי דברי עמוקים מים – ד, יח משלי

  418  ..........................................................................................................................דעת תבקש חכמים ואוזן – טו, יח משלי

  436  ...................................................................................................................................באחריתך תחכם למען – כ, יט משלי

  841, 767  ...........................................................................תקום היא' ה ועצת איש בלב מחשבות רבות – כא, יט משלי

  440  ......................................................................................יחכם לא בו שוגה וכל, שכר הומה היין לץ – א, כ משלי

  787-788  ........................................................................ידלנה תבונות ואיש איש בלב עצה עמוקים מים – ה, כ משלי

  731-732  .........................................................................מלחמה העש ובתחבולות תכון בעצה מחשבות – יח, כ משלי

  397  ............................................................................................................................'וכו מלך אימת ככפיר נהם – כ, כ משלי

  579  .................................................................................?דרכו יבין מה ואדם, כוננו גבר מצעדי' מה – כד, כ משלי

  401  .................................................................................................................................חכם מלך רשעים מזרה – כו, כ משלי

  835-836  ........................................................................למחסור אך אץ וכל, למותר אך חרוץ מחשבות – ה, כא משלי

  439-440  ...................................................................................................................................פתי יחכם לץ בענוש – יא, כא משלי

  407-408, 183  ......................................................................יבלענו אדם וכסיל, חכם בנוה ושמן נחמד אוצר – כ, כא משלי

  408  ................................................................................................................................חכם עלה גבורים עיר – כב, כא משלי

  788, 529-530  ..........................................................................................'ה לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין – ל, כא משלי

  415  ...................................................................................................................חכמים דברי ושמע אזנך הט – יז, כב משלי
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  773-774, 416  .........................................................................................ודעת במועצות שלשים לך כתבתי הלא – כ, כב משלי

  416  ............................................לשולחיך אמת אמרים להשיב, אמת אמרי קשט להודיעך – כא, כב משלי

  434  ........................................................כליותי ותעלוזנה אני גם לבי ישמח, לבך חכם אם – טז- טו, כג משלי

  395  ............................................................................................תציל משאול ונפשו תכנו בשבט אתה – יד, כג משלי

  435-436  ....................................................................תכרת לא ותקותך' וכו בחטאים לבך יקנא אל – יח-יז, כג משלי

  435  ...........................................................................................לבך בדרך רשוא, םוחכ בני אתה שמע – יט, כג משלי

  536  ...................................................................................................................................תמכור ואל קנה אמת – כג, כג משלי

  404-405  ..........................................................................................'וכו חכם ויולד, צדיק אבי יגיל גיל – כה-כד, כג משלי

  74  .............................................................................................................................................היין על למאחרים – ל, כג משלי

  543-544  ..............................................................................................................................'וכו בית יבנה בחכמה – ד- ג, כד משלי

  402  .....................................................................................................................................ימלאו חדרים ובדעת – ד, כד משלי

  402  .....................................................................................................................................................בעוז חכם גבר – ה, כד משלי

  688  ...........................................................................................................מלחמה לך תעשה בתחבולות כי – ו, כד משלי

  537  ............................................................................................................................'וכו חכמות לאויל ראמות – ז, כד משלי

  538-539  ..................................................................................................................................לנפשך חכמה הדע כן – יד, כד משלי

  418  .............................................................................................................................................לחכמים אלה גם – כג, כד משלי

  191  .....................................................................................................................................כאולתו כסיל תען אל – ד, כו משלי

  190-191  .............................................................................................בעיניו חכם יהיה פן כאולתו כסיל ענה – ה, כו משלי

  56  ......................................................................................................................................שיכור ביד עלה חוח -  ט, כו משלי

  200, 191  .................................................................................................................................בעיניו חכם איש ראית – יב, כו משלי

  192  ..............................................................................................................................................בעיניו עצל חכם – טז, כו משלי

  735-736  ......................................................................נפש מעצת רעהו ומתק, לב ישמח וקטרת שמן - ט,  כז משלי

  433  ........................................................................................................................................לבי ושמח בני חכם – יא, כז משלי

  192  ..............................................................................................................................עשיר איש בעיניו חכם – יא, כח משלי

  417  .....................................................................................................................שומעת אזן על חכם מוכיח – יב, כח משלי

  84  ................................................................................................................................'וכו תבונות חסר נגיד – טז, כח משלי

  534  .....................................................................ימלט הוא בחכמה והולך, כסיל הוא בלבו בוטח – כו, כח משלי

  532  .........................................................................................................'וכו אביו ישמח חכמה אוהב איש – ג, כט משלי

  406  ....................................................................................אף ישיבו וחכמים, קריה יפיחו לצון אנשי – ה, כט משלי

  402  ..............................................................................................................אויל איש את נשפט חכם איש – ט, כט משלי

  405-406  .................................................................................................................................ישבחנה באחור וחכם – יא, כט משלי

  405  ...............................................................................ישבחנה באחור וחכם, כסיל יוציא רוחו כל – יא, כט משלי

  395  ..........................................................................................................................חכמה יתן ותוכחת שבט – טו, כט משלי

  523  ....................................................................................................חכמה למדתי ולא' וכו אגור דברי -  ג-א, ל משלי

  524  ...................................................................................................................................'וכו וירד שמים עלה מי – ד, ל משלי
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  642  ...............................................................................................................................'וכו עצום לא עם שפנים – כו, ל משלי

  642  .........................................................................................................................................'וכו לארבה אין מלך – כז, ל משלי

  643  .........................................................................................................................'וכו תתפש בידים שממית – כח, ל משלי

  550-556, 545-549, 328       ]אדם של נפשו תיקון על נפלא משל[ 'וכו ימצא מי חיל אשת – לא-י ,לא משלי

  545  ...............................................................................................................................'וכו בחכמה פתחה פיה – כו, לא משלי

  692  ........................................................................................למו חרבות הבונים ארץ ויועצי מלכים עם – יד, ג איוב

  500  ..............................................................................................................................................בחכמה ולא ימותו – כא, ד איוב

  813  ...................................................................תושיה ידיהם תעשינה ולא, ערומים מחשבות מפר – יב, ה איוב

  607  .....................................................................................נמהרה נפתלים צתוע, בערמם חכמים לוכד – יג, ה איוב

  805  ......................................................................................................................................תחשובו מלים הלהוכח – כו, ו איוב

  421  .............................................................................................................................................כח ואמיץ לבב חכם – ד, ט איוב

  746  .....................................................................................................................................הופעת רשעים עצת ועל – ג, י איוב

  495  ............................................................................................................................חכמה תעלומות לך ויגד – ו-ה, יא איוב

  496  ...................................................................................................................................................חכמה בישישים – יב, יב איוב

  781  ........................................................................................................ותבונה עצה לו, וגבורה חכמה עמו – יג, יב איוב

  691  .................................................................................................................................'וכו שולל יועצים מוליך – יז, יב איוב

  498  ...........................................................................................................................'וכו תחרישון החרש יתן מי – ה, יג איוב

  422  ............................................................................................................................................חכם בכם אמצא ולא – י, יג איוב

  422  .....................................................................]הפרק שאר מקצת ומבאר [רוח דעת יענה החכם – ב, טו איוב

  499  .............................................................................................................................................חכמה אליך ותגרע – ח, טו איוב

  423  ................................ארץ נתנה לבדם להם, מאבותם כחדו ולא יגידו חכמים אשר – יט-יח, טו איוב

  752  ................................................................................................................עצתו והשליכהו אונו צעדי יצרו – ז, יח איוב

  805  ............................................................................................................תחשבוני לזר ואמהותי ביתי גרי – טו, יט איוב

  745-746  ................................................................................................................................מני רחקה רשעים עצת – טז, כא איוב

  704, 499  ...........................................................................................................................................חכמה ללא יעצת מה – ג, כו איוב

  589  ..................................................................'וכו אור יוציא ותעלומה' וכו מוצא לכסף יש כי – יא- א, כח איוב

  589, 96  ....................................................................................................................................?תמצא מאין והחכמה – יב, כח איוב

  590  ...............................................................................................................................החיים בארץ תמצא ולא – יג, כח איוב

  591  ........................................................................................................................................?תבוא מאין והחכמה – כ, כח איוב

  116  ............................................................................................................................................דרכה הבין אלהים – כג, כח איוב

  591, 408  ...........................................................................................חכמה היא אדני יראת הן לאדם ויאמר – כח, כח איוב

  737  ...............................................ישנו לא דברי אחרי. עצתי למו וידמו ויחלו שמעו לי – כב- כא, כט איוב

  498, 379  .............................................................................באנוש היא רוח אכן' וכו ידברו ימים אמרתי – ח- ז, לב איוב

  441  ....................................................................................................................................................יחכמו רבים לא – ט, לב איוב

  498  ...................................................................................................................................חכמה מצאנו יאמרו פן – יג, לב איוב
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  100  ........................................................................................................................העויתי וישר חטאתי ויאמר – כז, לג איוב

  423  ...................................................................................תבחן יםמל אזן כי' וכו מלי חכמים שמעו – ג- ב, לד איוב

  424  ........................................................................................................................................לי שומע חכם וגבר – לד, לד איוב

  798  ....................................................................................................................................?למשפט חשבת הזאת – ב, לה איוב

  646  .............................................................................................................................'וכו ארץ מבהמות מלפנו – יא, לה איוב

  424  ....................................................................................................................................לב חכמי כל יראה לא – כד, לז איוב

  789  .............................................................................................................................במלין עצה מחשיך זה מי – ב, לח איוב

  525  .............................................................]פרקה עניני ושאר[' וכו כימה מעדנות התקשר – לג-לא, לח איוב

  500  ...................................................................................................................................חכמה בטוחות שת מי – לו, לח איוב

  501  ........................................................................................................................................חכמה אלוה השה כי – יז, לט איוב

  128  .................................................................................................................................................וגובה גאון נא עדה – י, מ איוב

  806-807  ...................................................................................................................................'וכו ברזל לתבן יחשב – יט, מא איוב

  807  .....................................................................................................................................לשיבה תהום יחשוב – כד, מא איוב

  790-791  .......................................................................................................................דעת בלי עצה מעלים זה מי -  ג, מב איוב

  425  ...................................................................................................................................................מלבו ענה לא כי – לג, ג איכה

  467-469  ................................................................................]קהלת ספר עניני [מלך הייתי קהלת אני – יד- יג, א קהלת

  469-473  .........................................................................................................'וכו לאמר לבי עם אני דברתי – יח-טז, א קהלת

  149  ...................................................................................................................................חכמה הרבה ראה ולבי – יז, א קהלת

  473-474  ............................................................................................בחכמה נוהג ולבי בשרי את ביין למשוך – ג, ב קהלת

  149  ..................................................................................................................................תוהוללו חכמה לראות – יב, ב קהלת

  474-475  ......................................................................................וסכלות והוללות חכמה לראות אני ופניתי – יג, ב קהלת

  475-477  ...............................................................................................................הסכלות מן לחכמה יתרון שיש – יג, ב קהלת

  368-369, 365  .........................................................................................................................................בראשו עיניו החכם – יד, ב קהלת

  367  ..........................................................................................................................?יותר אז אני חכמתי למה – טו, ב קהלת

 השמש תחת תיושחכמ שעמלתי 'וכו ?יותר אז אני חכמתי ולמה – יט-טו ,ב קהלת

  620  ........................................................................................................................................................]בפרק ענינים עוד וביאור[

  367  ....................................]הנצח בעולם יחד מקומם אין [=הכסיל עם לחכם זכרון אין כי – טז, ב קהלת

  369  ..................................?סכל או יהיה החכם יודע ומי' וכו עמלי כל את אני ושנאתי – יט-יח, ב קהלת

  477  ..........................................................................................................חלקו יתננו בו עמל שלא ולאדם – כא, ב קהלת

  477-479, 115  ..........................................................................ושמחה ודעת חכמה נתן לפניו שטוב לאדם כי – כו, ב קהלת

  380, 378  ........................................................................................................................................וחכם מסכן ילד טוב – יג, ד קהלת

  380  ....................................................................................................................למלוך יצא הסורים מבית כי – יד, ד קהלת

  73  ............................................................................................................................לשלמו תאחר אל' וכו נדר – ג, ה קהלת

  385, 373, 371  ........................................................................................................................................חכם יהולל העושק כי – ז, ו קהלת

  387  ..........................................................................................................................................לפיהו האדם עמל כל – ז, ו קהלת



 917

  387-388  ...........................................................................................יודע לעני מה, הכסיל מן לחכם יותר מה – ח, ו קהלת

  384-386  .......................................................................................................................נפש מהלך עינים מראה טוב – ט, ו קהלת

  385  ....................................................................................לדין יוכל ולא' וכו שמו נקרא כבר שהיה מה – י, ו קהלת

  386  ....................................................................................................................הבל מרבים הרבה דברים יש – יב, ו קהלת

  386  ............................................................................................................................................טוב משמן שם טוב – א, ז קהלת

  386  ...................................................................................................................................אבל בית אל ללכת טוב – ב, ז קהלת

  387, 384  ........................................................................................................................................אבל בבית חכמים לב – ד, ז קהלת

  381  ..................................................הסיר תחת הסירים כקול כי' וכו חכם גערת לשמוע טוב – ו-ה, ז קהלת

  650-651  ..................................................................................................יותר תתחכם ואל הרבה צדיק תהי אל – ז, ז קהלת

  488  .....................................................................................................מאלה טובים היו הראשונים שהימים – י, ז קהלת

  488  .............................................................הכסף בצל החכמה לבצ' וכו נחלה עם חכמה טובה יב-יא, ז קהלת

  490, 388  .................................................................................................שליטים מעשרה לחכם תעוז החכמה – יט, ז קהלת

  443  .........................................'וכו רבות פעמים גם כי' וכו ידברו אשר הדברים לכל גם – כב- כא, ז קהלת

  442-444  .........................................................................................................ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי – כג, ז קהלת

  444  ..........................................................................................ימצאנו מי עמוק ועמוק שהיה מה רחוק – כד, ז קהלת

  491-492  ................האשה את ממות מר אני ומוצא 'וכו וחשבון חכמה ובקש ולתור לדעת – כו-כה ,ז קהלת

  384  ..............................................................................................................................מצאתי מאלף אחד אדם – כח, ז קהלת

  383  ................................................................ישר האדם את האלהים עשה אשר מצאתי זה לבד – כט, ז קהלת

  490, 383-384  ...........................................................פניו תאיר אדם חכמת, דבר פשר יודע ומי כהחכם מי – א, ח קהלת

  382  .............................................................................................................................חכם לב ידע ומשפט עתו – ה, ח קהלת

  383  .........................................................................................................................ומשפט עת יש חפץ לכל כי – ו, ח קהלת

  374  ....................................................................................................................'וכו לדעת החכם יאמר אם גם – ז, ח קהלת

  479-481  ..........המעשה את למצוא האדם יוכל לא כי' וכו הארץ על נעשה אשר הענין – יז-טז, ח קהלת

  378  .....................................................................................'וכו קטנה עיר' וכו חכמה ראיתי זה גם – טז-יג, ט קהלת

  375  ........................................................................האלהים ביד ועבדיהם והחכמים הצדיקים אשר – א ,ט קהלת

  482-484  ..................................................................................................................................לחמך בשמחה אכול לך – ז, ט קהלת

  550, 483  "]אשתו" הנקרא ,גופו צרכי להזניח לאדם לו ראוי אין[= אהבת אשר אשה עם חיים ראה – ט ,ט קהלת

  481  .............................................................................................עשה בכחך לעשות ידך תמצא אשר כל – י, ט קהלת

  375-377  .......................................................................................עושר לנבונים ולא לחם כמיםלח לא וגם – יא, ט קהלת

  377  ..............................................................................................................................כולם את יקרה ופגע עת – יא, ט קהלת

  484  ............................................................................................................................................חכמה ראיתי זו גם – יג, ט קהלת

  401  ...........................................................................העיר את הוא ומלט חכם מסכן איש בה ומצא – טו, ט קהלת

  380  ......................................................................................................................נשמעים בנחת חכמים דברי – יז, ט קהלת

  486  ................................................................................................................................קרב מכלי חכמה טובה – יח, ט קהלת

  486  ...........................................................................................................רוקח שמן יביע יבאיש מות בוביז – א, י קהלת
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  370  .........................................................................................................לשמאלו כסיל ולב לימינו חכם לב – ב, י קהלת

  494  ..............................................................................................................................................'וכו הברזל קהה אם – י, י קהלת

  370  .........................................................................................................................................'וכו חן חכם פי דברי – יב, י קהלת

  371  ......................................................................................................................'וכו סכלות פיהו דברי תחלת – יג, י קהלת

  382  .........................................................................................................................................לחם עושים לשחוק – יט, י קהלת

  389  ...............................................................................................................................חכם קהלת שהיה ויותר – ט, יב קהלת

  390  ..................................................................................................................חפץ דברי למצוא קהלת בקש – י, יב קהלת

  390  ................................................................................................................................כדרבנות חכמים דברי – יא, יב קהלת

  391  .....................................................................................................................קץ אין הרבה ספרים עשות – יב, יב קהלת

  393  ................................במשפט יביא האלהים מעשה כל את 'וכו נשמע הכל דבר סוף – יד- יג ,יב קהלת

  615-616  ....................................................................................................העתים יודעי לחכמים המלך ויאמר – יג, א אסתר

  629  .....................................................................................................................אשתו וזרש חכמיו לו ויאמרו – יג, ו אסתר

  826-828  .................................לאבדם היהודים על חשב אשר מחשבתו ואת ,המן רעת את להעביר – ג ,ח אסתר

  828-829  ....-' וכו המלך לפני הדבר וכשר ,בעיניו חן מצאתי ואם ,טוב המלך על אם ותאמר – ה ,ח אסתר

  831  ......................................'וכו הרעה מחשבתו ישוב רהספ עם אמר המלך לפני ובבואה – כה, ט אסתר

  623-624  ....................................................................................המלך מהן הקש אשר בינה חכמת דבר וכל – ב, א דניאל

 חכמתא די' וכו לחכימין חכמתא יהב' וכו היא לה די וגבורתא חכמתא די – כג-כ, ב דניאל

  464-465  ..............................................................................................................................................................................לי יהבת וגבורתא

  466  .......................................................................................................................בי איתי די בחכמה לא ואנה – ל, ב דניאל

  466  ...................................................................................................בה השתכחת אלהין כמתכח וחכמה – יא, ה דניאל

  100  ....................................................................................................................................................בספרים בינותי – ב, ט דניאל

  257  ..............................................................................................................................................באמתך ולהשכיל – יג, ט דניאל

  70  ..........................................................................................................................תאחר אל ועשה הקשיבה – יט, ט דניאל

  82  ....................................................................................................................................התחזקתי עמי ובדברו – יט, י דניאל

  782-783  ......................................................................................נשים כל להוציא לאלהינו ברית נכרת ועתה – ג, י עזרא

  750-751  .......................................................והזקנים השרים כעצת הימים לשלשת יבא לא אשר וכל – ח, י עזרא

  832  ..........................למרוד חושבים והיהודים אתה 'וכו רעה לי לעשות חושבים והמה – ו-ב ,ו נחמיה

  732-733  .....................................למלחמה שאול על פלשתים עם בבואו דויד על נפלו וממנשה – כ, יב א"דהי

  464  .............................................................................................בחכמה נדיב לכל מלאכה בכל ועמך – כא, כה א"דהי

  689  ..............................................................................................................................בשכל יועץ בנו ווזכריה – יד, כו א"דהי

  258-259  ......................................................................................................................ועבדהו אביך אלהי את דע – ט, כח א"דהי

  838-839  .............................................................................................................................מבין מחשבות יצר וכל – ט, כח א"דהי 

  839-840  ...........................................................................עמך לבב מחשבות ליצר לעולם זאת שמרה – יח, כט א"דהי

  448-451  ........................................................................חכמה לך ותשאל' וכו לי תן ומדע חכמה עתה – יג-י, א ב"דהי

  128  ............................................................................................................................................'ה בדרכי ולב ויגבה – ו, יז ב"דהי
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  725-726  ..........................................קודש להדרת ומהללים' לה משוררים ויעמד העם אל ויועץ – כא, כ ב"דהי

  694  ...................................................................לו למשית אביו מות אחרי יועצים לו היו המה כי – ד, כב ב"דהי

  689  ..........................................................................................................?נתנוך למלך הליועץ לו ויאמר – טז, כה ב"דהי

  770  ........................................................................................................להשחיתך אלהים יעץ כי ידעתי – טז, כה ב"דהי

  716-719  ...................................פנים נתראה לך' וכו יואש אל וישלח יהודה מלך אמציה ויועץ – יז ,כה ב"דהי

  717-718  ................................השני בחודש הפסח לעשות בירושלים הקהל וכל ושריו המלך ויועץ – ב ,ל ב"דהי

  721  ..............................................................................אחרים ימים שבעת לעשות הקהל כל ויועצו – כג, ל ב"דהי

  730-731  ..........ויעזרוהו לעיר מחוץ אשר עינותה מימי את לסתום וגבוריו שריו עם ויועץ – ג ,לב ב"דהי

  64  ..................................................................................................................................................מרפא לאין עד – טז, לו ב"דהי

  

  

  

  ביאר ו"שרנה ל"חז למאמרי מפתחות מקצת

  366  ..........................................................................................עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא – ב, יב ברכות

  142  ..................................................................................חכמה בו שיש למי אלא חכמה נותן' ה אין – א, נה ברכות

  434-435  ...................................................................................................................................................יועצות כליות – א, סא ברכות

  153  ...................................................................................................................גלוסקאות שתוציא י"א עתידה – ב, ל תשב

  302  ...............................................................................................................- תעביד לא לחברך, סני דעלך – א, לא שבת

  151  ..................................................................................................................בעצמו וחומר קל] משה [נשא – א, פז שבת

  519  .]האדם בינת הסותרים דברים אפילו הלב קבלת הוא נשמע[= ונשמע נעשה אמרו – א ,פח שבת

  149 ,80  ............................................................................................מת משה מטת דמות השטן להם הראה – א, פט שבת

  588  .....................................................................................................................................הרע יצר של דרכו כך – ב, קה שבת

  503, 64-65  ......................................................................................................ח"ת בה שביזו על ירושלים חרבה – ב, קיט שבת

  107  ...............................................................................................................................אתה אף, רחום הוא מה – ב, קלג שבת

  393  ......................................................................................................מישראל שתשתכח תורה עתידה – ב, קלח שבת

  150  .......................................................................................................................זוהמתן פסקה סיני הר על – א, קמו שבת 

  118  ........................................................................................................................עושה ואינו הלומד – ב, א שבת ירושלמי

  147  ........................................................................................................................................ולילין רוחין הוליד – ב, יח עירובין

  389  ....................................................................................................................לתורה אזנים עשה שלמה – ב , כא עירובין

  532  ...................................................................................................................................'וכו נאה זו שמועה -  א, סד עירובין

  72-73  ...............................................................................................................]הסוגיא ביאור [תאחר בל – ב, ד השנה ראש

  161  ...................................................................................................................תבשילין עירובי אברהם קיים – ב, כח יומא

  138  .................................................................................................................................אותו מסייעין לטהר בא – ב, לח יומא

  156  ................................................................................................................אדם של לבו מטמטמת עבירה – א, לט ומאי
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  87  ................................................................................................................................יין ח"ת של גרונם ימלא – א, עא יומא

  71  ....................................................................................................................................וטעה מנה דניאל אף – ב , יא מגילה

  392  .........................................................................................................................חיים אלהים דברי ואלו אלו – ב, ג חגיגה

  334  ................................................................................................................................................גרושתו המחזיר – ב, יא יבמות

  334  ..........................................................................................................רע שם משום אשתו את המוציא – ב, מה גיטין

  185  .................................................................................................................המקום למורא מוראם ההשו – ב, ל קידושין

  139  ...................................................................................................לו יכול אינו עוזרו ה"הקב ואלמלא – ב, ל קידושין

  185  .........................................................................................................ביניהם דרתי שלא עשיתי יפה – א, לא קידושין

  777, 361-362  .........................................................תחילה בתורה ברכו שלא? הארץ אבדה מה על – א, פה מציעא בבא

  149  ............................................................................המות מלאך הוא שטן הוא הרע יצר הוא – א, טז בתרא בבא

  87  .............................................................................................................................אדרדקי חמרא אגברו – א, לח ןסנהדרי

  227  .........................................................................................טפי דפקר שכן כל ישראל אפיקורוס – ב, לח סנהדרין

  82, 69  ....................................................................................במסכתא להו דפתיח לרבנן אשכחינהו – א, מט סנהדרין

  443  ........................................................................................................במלך יד הרים אשר הדבר וזה – ב, קא סנהדרין

  155  ..........................................................................................................................'וכו באדם יש קטן אבר – א, קז סנהדרין

  152  .......................................................................................................................................................ממלכויות חירות – א, ה ז"ע

  493  ................................................................................................................................האשה עם שיחה תרבה אל – א, אבות

  51  ..........................................................................................................................................תורה ללמוד שקוד הוי – ב, אבות

  376  ................................................................................................................................................................לראש קל הוי – ג, אבות

  138  ...............................................................................................................................פניו על והופכתו באה הרוח – ג, אבות

  102  ...................................................................................................................................................נידון העולם ובטוב – ג, אבות

  143  ............................................................................................................................................המעשה רוב לפי והכל – ג, אבות

  164  .......................................................................................................................................................לחכמה פרפראות – ג, אבות

  519, 164  ...............................................................................................................הלכות גופי הן הן נדה חיופת קינין – ג, אבות

  171  ...................................................................................................................................................................?חכם איזהו – ד, אבות

  303  ...............................................................................................................................................אדם לכל בז תהי אל – ד, אבות

  555  ..................................................................................................................................................................הם כתרים' ג – ד, אבות

  379  ...............................................................................................................?דומה הוא למה, זקן תורה הלומד – ד, אבות

  318  .................................................................................................................כשלך עליך חביב חברך כבוד יהי – ד, אבות

  319  .............................................................................................................................................כשלך תלמידך וכבוד – ד, אבות

  376-377  .........................................................................................................................................כצבי ורץ כנשר קל הוי – ה, אבות

  156  .....................................................................................................................................................אגרא צערא לפום – ה, אבות

  156  .....................................................................................................................................מים שחקו אבנים – ו, נתן' דר אבות

  205  ..................................................................................................................גבין' ב לה שיש חיה זו שסועה – ב, ס חולין

  304  ..............................................................................................................אדם תולדות ספר זה – קדושים, כהנים תורת
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  299  ...........................................................................להוכיח היכול הזה בדור יש אם – מב, קדושים, כהנים תורת

  157  ......................................................................................................................מאד עניו משה והאיש – יב במדבר, ספרי

  503  ...............................................................................................תשובה עושה שאינו בזמן, בה עונה – י, שלח, ספרי

  205  ...................................................................................................?היה ובלסתר קניגי משה וכי – ד, יז דברים, ספרי

  160  ..................................................................חכמה נובעות אברהם של כליותיו שתי היו – סא, רבה בראשית

  262  .............................................................................................................................?שלי במרכבה צפית –' י, משלי מדרש

  

  

  

  ביאורי מילים

  779  ..........................................................................................................................ונימוק טעם לו שיש בלי רצון הוא, אבה

  324  .....................................................................חיים בעלי שאר ולא האדמה שם על נקרא הוא רק מדוע, אדם

  537  .............................................................................................................................................................................................................אויל

  560  ........................................................................................................................יםשנ אל ולא לימים השייכת לשון, אורך

  149, 67-82  ......................................................................................................................................................................בושש, מהמה, איחור

  324  ...................................................................................................והבדליהם המלים ביאורי -  גבר, אנוש, אדם, איש

  590  ............................................................................................................................................עליו מושל שיצרו מי הוא, ושאנ

  599  .........................................................................................................הגוף מיתת אחרי, לאלהים הנפש זרתח, אסיפה

  574-575, 564  ..................................................................................................................................................................................נתיב, דרך, ארח

  563  .....................................................................................וערעור ספק בו לו ואין דבר על כחו בכל הנשען, בטחון

  587  ..............................................................................................................................................................לנפש כנוי לפעמים, בית

  582  ..........................................................................................................................................................................................................בעליו

  51  .............................................................................................................................................................................................................דלת

  304  .....................................................................................................................................................ביניהם ההבדל – צלם, דמות

  541, 539  .............................................................................................................................................................................................................דעת

  86  ...............................................................................................................................................................הקודש לרוח משל, דשן

  491  ............................................................................................................המחשבה וטרוף עתהד שעמום דברי, הוללות

  115  ............................................................והפלגה רבוי על מורה) צחצחות, אדמדם (השורש אותיות הכפלת

  378  ........................................................................................................העיר על ולא נפשות על נופלת זו מלה, המלטה

  714  ................................................................................................השואל לשאלת בתשובה הנאמרת מלה היא, ועתה

  797  .................................................................................................והנורא הנכבד השם סוד היודעים הם, שמו חושבי

  504, 227  ..................................................................................................................................................................................................עון, חטא

  100  .............................................................................................................................................הנכונה דרךמה הסר ענינו, חטא

  775, 442, 399-400              ממרומים האלוהי לעזר זכה ז"ועי פיהם על ונהג חכמה חוקי שאסף מי זה ,לב חכם
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  )648(' ד כלל) 645(' ג כלל) 638(' ב כלל) 636(' א כלל       ..........................................זו מלה נטיות בענין כללים, חכם

  318, 106  ..................................................העולם בחכמות שיודע מי ולא, התורה דרכי לפי הנוהג רק נקרא, חכם

  92  .......................................................................................................................................... זו למלה ביאורים ארבעה, חכמה

  350, )כללים ז"כ (339-348, 95-100........................................................................................................................האמתי ביאורה, חכמה

  520  .....................................................................................................................צדיקים ומשפטים חוקים החוקקת, חכמה

  105-106  ................................................'וכו וחימיאה הנדסה  כמו הלימודיות החכמות כך שנקראו טעם, חכמה

  172  .....................................................................................................................................................................................היא מה, חכמה

  108, 93-95  .........................................................זו למלה ם"ורמב י"ורש ע"ראב, אברבנאל י"ר, ג"רלב פירושי, חכמה

  162  ...................................................................................האלוהיים בענינים רק היא באמת זו מלה שימוש, חכמה

  ועוד 538  .......................................................................................................................................ביניהם ההבדל, ובינה שכל, חכמה

  572  ..............................................................................................................................................................................................כסף, חרוץ

  325-326  .........................................................................................................................................................................................נחמה, חרטה

  669-685  .....................................................................................................................כללים עשר ששה' א נוסח, מחשבה, חשב

  876-899  ................................................................................................................................כללים עשרה' ב נוסח, מחשבה, חשב

  582, 323  ......................................................................................................................................................חכמה על משל – טובה, טוב

  443, 96, 57  ............................................................................................................................................................................לחכמה תואר, טוב

  549, 538  .............................................................................................................................................................................................................טעם

  538  .............................................................................................................."טעם "בו נאמר לא לחכו נעים אינו אם, טעם

 226  ......................................................................................................................................................................................................רמה יד
  643  ........................................................................................................................................................................]שבנפש כח [יחידה

  379, 56  ..............................................................................................................................................................................בינה אל משל, יין

  550, 435, 99  ...................................................................................................................................ולסכלות לחכמה משל, ושמאל ימין

  115  ........................................................................................................................................................נההעליו לחכמה כינוי, ימין

  716  .........................................................................................................................................................................עם -, את - , אל יעץ

  654-669  ...........................................................................................................................כללים ואחד עשרים' א נוסח, עצה, יעץ

  853-875  .........................................................................................................................................כללים עשרים' ב נוסח, עצה, יעץ

  555  ...............................................................................................................................................................................................................יפה

  186-187  ..................................................................................................................................................................................את ירא; - מ ירא

  435, 323  ............................................................................................................................................................בינה אל כנוי, ישרה, ישר

  383  .......................................................................................................................................................................הבינה אל כינוי, ישר

  , 398, 99  .......................................................................................................................................................................הבינה אל משל, ישר

   552, 323, 318, 57.................................................................................................................................................הקודש רוח לענין תואר, כבוד

  66  ................................................................................................................................לחטא שייך טהרה, לעוון שייך כיבוס

  534  ............................................................................................................................................................................................................כסיל

  588, 56  ............................................................................................................................................................................................................כסיל
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  דרכיו לבחור לאדם לו שיש ]ובינה שכל ידי על[ הממשלה לכח כנוי ,לב

.......................................................................................................................................................135 ,266 ,303 ,366 ,387 ,435 ,563 ,582 ,747   

  562, 152  ...................................................................................................................................................................................................הלב לוח

  145, 56  ..............................................................................................................................................................................לחכמה כנוי, לחם

  550  ............................................................................................................................................................................................................לילה

  394  ..............................................................................................................................................................החכמה לימודי םה, חלק

  65  ..............................................................................................................................................................................................שפה, לשון

  81  .........................................................................................................................................................................................................מהמה

  571  .................................................................................................................................................ביניהם ההבדל, ותוכחה מוסר

  436, 184  ..............................................................................................................................................................................................אסר, מוסר

  145  .........................................................................................................................................................ורשעות לסכלות כנוי, מוץ

  878-899, 842-851                            ..............................................................................................................................................................מחשבה

  61-62  ...................................................................................................................................................כליה, נפישה, שביתה, מנוחה

 727  .................................................................................................................................................ממריבה קשה לשון היא, הצמ
  87  ..............................................................................................]האל בנפלאות מתבוננים [בתהלים הנאמר, משכיל

  506  ..................................................................................................................................................................................................... ענן, עב

  648  ................................................................................................................................................................................]שבתורה [תעדו

  490  ............................................................................................................בנפש הבטחון אומץ אלא המצח עזות לא, עוז

  366  ................................................................................................................................................................................................................עין

  777  ...........................................................................................רוח ושפל לצדיק תאר הוא במקרא פעמים ברוב, עני

  793-796  ........................................................................................................................................................................התפעל בלשון, עצה

  398  .................................................................................................................................................חכמה לשון היא במקרא, עצה

  527  ..........................................................................................................................................................................................ערום, ערמה

  371  .................................................................................................................................................................................................................פה

  553  ................................................................................................................................................................................כמהלח כינוי, פה

  384  ..........................................................................................................................................................................הנפש פני הוא, פניו

  437  ............................................................................................................................................................................................................פרוע

  778-779  ........................................................................................................................................................................................................פריעה

  51  .................................................................................................................................................ביניהם ההבדל מה, דלת, פתח

  647, 439  ...............................................................................................................................................................................................................פתי

  99, 57  .......................................................................................................................................חכמה לעניני תוארים, צדקה, צדק

  115  .....................................................................................וההפלגה רבוי על מורה, כפול שהוא שרש כל, צחצחות

  304  .......................................................................................................................................................ביניהם ההבדל, ודמות צלם

  876-878  .................................................................................................................................................................................]האדם של [רוח

  110  ..............................................................................................................................................................................מלהה ביאור, רוח
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  503  ................................................................................................................................................................................................כבס, רחץ

  491  ..............................................................יצר בלי וגם, האדם דעת שקול נגד שהן הגדולות התועבות, עשר

  100, 57  ......................................................................................................]שקר: ערך ראה [בינה אל להתנגדות כינוי, שוא

  631  ..................................................................................................ההוא הכח בעל מתארים שבעבורו הנגלה כח, םש

  323, 57  ..............................................................................................................................................................בינה לענין תואר, שמחה

  56  ...............................................................................................................................................................הקודש לרוח כינוי, שמן

  529, 434, 65  ..............................................................................................................................................................................................לשון, שפה

  553  ..............................................................................................................................................................................לדעת כינוי, שפה

  89-90  ..........................................................................................................................................................חמה ביאת, החמה שקיעת

  100, 57  ...................................................................................................]שוא: ערך ראה [חכמה אל להתנגדות כינוי, שקר

  439  ........................................................................................................................................................................................................התוכח

  797  ....................................................................................................................................................................................................תחבולה

  330-336  .........................................................................................................שבמקרא] הלשון דקדוק פ"ע [מורכבות תיבות

  102  .....................................................................................................................השתנות בלי הקבוע דבר על נאמר, תמים

  

  

  

  ענינים מפתחות

  404  ......................................................................מאמו הם ואלו, אביו בזכות הם הבן של מכחותיו אלו, ואם אב

  160  ................................................................................................................................................................נביא היה אבינו אברהם

  802-803  .............................................................................................................................................................ה"בהקב ואמונתו אברהם

  760-763, 757  .......................................................................................................................עליהם יביא ה"שהקב והפורענויות, אדום

  146-148  ...................................................................................................................................................................וכוחותיו הראשון אדם

  147  .................................................................................................................................................................."קטן עולם "נקרא אדם

  126  ....................................לרע חובכ להשתמש הבוחר הוא האדם אלא, בעצם רע כח שום בו אין, אדם

  876-881  ......................................................................................................................................................בו שיש נפשיות כחות, אדם

  122-123  ..............................................................מזה יותר ולא, לעשות ביכולתו שהיה מה לפי נידון אדם כל, אדם

  324  .....................................................................חיים בעלי שאר ולא האדמה שם על נקרא הוא רק מדוע, אדם

  385  ...........................................................................הגוף לעפר המחוברת הנשמה בעבור" אדם "שם עיקר, אדם

  109  ...................................................................הנפש חכמת, אמתית מהחכ להשיג יכול האנושי המין רק, אדם

  304-305  .............................................................................................................................................................................................גרים אהבת

  , 288, 267-268, 263-266                 ..................................................................................................................מדרגותיה ביאור', ה אהבת

  263-268  ............................................................................................................................זו מצוה לקיים משיגים כיצד', ה אהבת
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 כמו עזה אהבה לא אבל, בצלם נבראו כי הדעת בדרך ההולך גוי אפילו, הבריות אהבת

  301  ..................................................................................................................................................................לישראל אנו שאוהבים

  300-305  ..............................................................................................................................................................גרים ואהבת, רעך אהבת

  232, 230  ........................................................................................................שבטו בני שאר לבין בינו ההבדלים, הכהן אהרן

  609  ...........................................................בהיסטוריה הקדומות בתקופות מאד מושחתים היו, העולם אומות

   142  .................................הנבחר הזרע ממעלת מאד הם רחוקים אבל ,צדיקים ביניהם יש ,העולם אומות

  142  ........................................................................................................ביניהם שהיו צדיקים פילוסופים, העולם אומות

  286-288  ..............................................................................................................................................................וזריזות גבורה, רוח אורך

  733-736  ...........................................................................................................................................המלך דוד נגד ועצותיו אחיתופל

  790, 420-422  ....................................................................................................................................'ה דרכי בהבנת חסרונו ביאור, איוב

  154  ................................................................לבטא היכולות אותה בעלי האדם בני כל לא, האמת בירור, אמת

  826-829  .................................................................................................................המן יוזמת לבטל והתחננותה המלכה אסתר

  809-810  ...................................................................................................................................אלו מחשבות על עונש, אפיקורסות

  510  ...........................................................................................בלבותם ישרים הם כי לישראל נתנה' ה, ישראל ארץ

  492-493  ...............גזירות ל"חז גזרו לכן, אסורה לאשה ההתקרבות י"ע בעולם נגרמות רבות רעות, אשה

  493  ...................................................................המכשולות מפני, שיחה אדם ירבה אל האת גם, אדם של אשתו

  806, 766, 763-764, 757                  ....................................................................................עליהם יביא ה"שהקב והפורעניות, בבל

  291  ........................................................השם את קדש בזה הרי, מצוותיו על מאחרים סובל שהאדם בזיונות

  135  .............................................................................................................................האדם של בכוחו שיש חופשית בחירה

  362  ...........................................................'בה בוטחים ואינם, ודם בשר בעזרת הבוטחים של חסרונם, בטחון

  201-202  ................................................................ מצוות ועוד, היראה פרטי וכן" ישראל שמע "מן הלימודים, בינה

  700-703-  ...........................................................................................................................................................................קלבל עצתו, בלעם

  212-213  ........................................................................................................................................................שבפיו ישראל שבח, בלעם

 סירא בן ספר אותו איננו )ועוד ,קי כתובות ,יג חגיגה( בתלמוד לשבח המוזכר הספר ,סירא בן

  337  ...................................................................................והבלים שטות מלא שהוא) א, צ סנהדרין (לגנאי המוזכר

   257, 220-222  .........................................................................................ישראל לבין ביניהם וההבדל, מצוותיהם ושבע נח בני

 כדי הכין ה"הקב, חיותם על לשמור כדי בהן שאינן ומדות תכונות תןאו, חיים-בעלי

  430-431  .................................................................................................................................להתנהג כיצד אדם בני מהם שילמדו

  446  ........................................................................................................]המושג ביאור [=לב חכמי היו ואהליאב בצלאל

  104  ..............................................................כזאת בצורה דוקא נוצר ונברא נברא כל מדוע לשאול אין, בריאה

  277  ..............................................................................................................................................................................הלב וגבהות גאוה

  126-129  ..........................................................................................................................סוימיםמ במצבים תועלתה, הלב גבהות

  287  .......................................................................................................................................................................................וזריזות גבורה

  822-825  ...................................................................................................................................................................................................ומגוג גוג

  425  .........................הלב ובהבנת בעולם שיארע ממה עיניהם בראיית חכמה לאסוף יוכלו הם גם  ,גוים
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  550, 483  .................................................................העולם מעניני להנזר ולא, גופו צרכי להזניח לאדם ראוי אין, גוף

  408-409  ....................................................................וועושר גבורתו, חכמתו לו יועילו לא, ואידו האדם על' ה גזירת

  177  ..........................................................................................................הרקיע גלגלי בענין הפילוסופים טעות, גלגלים

  91  ..................................................................................................................................................הזה הספר לשם טעם, נעול גן

  328-329, 316-324                            ..............................................................הספר של" השני הבית "של התוכן מבנה, נעול גן

  268-270  .......................................................................................................................זו מצוה לקיים משיגים כיצד', בה דבקות

  270  ..................................................................................................................................................חכמים בתלמידי העם דבקות

  821-822, 647  .........................................................................................................................................................................................האדומי דואג

  850, 594-602  .......................................................................................................התקועית האשה לו שאמרה והמוסר, המלך דוד

  603  ...........................................................................................שבע בת חטא מפני לו אירעה אמנון צרת, המלך דוד

  733-736  .............................................................................................................................................נגדו אחיתופל של ועצותיו, דוד

  401  .............................................................................................................................................................בבל חכמי שהציל דניאל

  70-71  .....................................................................................................זה לפני עוד הגאולה על התפלל לא מדוע, דניאל

  402  .......................................................................................................שמותיו וסוד' ה בדרכי תהעמוקו ההשגות, דעת

  333  ...................................................................................................................................אופנים בכמה, התפעל לשון, דקדוק

  490  ..הנכונה את לבחור האדם יצליח לא העליון עזר ובלי ,דרכים הרבה האדם לפני יש ,נכונה דרך

  211  ..............................................................חכמה חקי לחוקק בכוחם אין, וישמעאל אדום של, חדשות דתות

  58  ............................................בחקירותיו לו רושנתבר האמתיות להודיע אדם כל חייב, לאחרים הודעה

  270-272  ...........................................................................................................זו מצוה לקיים משיגים כיצד', ה בדרכי הליכה

 לבטל עליו" פלוני בענין הלכה קבלתי כך "מאחר ישמע אם, בינה ובעל חכם אפילו, הלכה

  398  ..............................................................................................................................................................................................מולו דעתו

  157  ..........................................................................................ממשית מציאות הם אלא, העדרים אינם כוחות הפוכי

  121  ..........................................................................לחברו דםא בין שיש מה השונה כח היודע הוא לבדו ה"הקב

 צמצום לפי אלא, באמת שהיא כפי ה"הקב של גדולתו להגיד האדם ביכולת אין, ה"הקב

  630  ...............................................................................................................................................................................האדם של הכרתו

  488, 216-217  ..........................................המקבלים דרגות לפי הם העולם שינויי אלא, אצלו רצון שינוי אין, ה"הקב

  424-425  ..........................................................................................................מבין האדם שאין אף, בצדק מעשיו כל, ה"הקב

  104-105  .................................................................................................................................................."חכם" נקרא מה מפני, ה"הקב

  850-851, 847-848                           ...............................................................עמהם להיטיב ורצונו, הבריות על רחמיו, ה"הקב

  165  ..................................................................................בהם מבין האדם אין אלא, רבה חכמה יש בהם גם, חוקים

  393  ...............................................................................................................אחריהם אדם לב יטה אל, ומהבילים חוקרים

  56  ..................................................................................................................................................חכמה לסוגי משל הם, חושים

  88  ........................................................................................המקרא לשון הבנת תיסודו פ"ע אגדותיהם דרשו ל"חז

  425  ..................................בסיני משה עד המסורה פ"ע דבריהם כל אלא, משכלם דבר המציאו לא ל"חז

  730-731  ........................................................................................................................................................העינות מימי שסתם חזקיה
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  487  ....................................בינונים של מעונשם יותר כך על ייענש, גדול אדם של קל חטא אפילו, חטא

  625-627  .....................................................................................................................................................................................צור מלך חירם

  528  ............................................................אלוהיים סודות בדבריו טמונים אבל, בקצרה רמדב כשדורש חכם

 523, 442, 399-400, 143-145  ממרומים האלוהי לעזר זכה ז"ועי פיהם על ונהג חכמה חוקי שאסף מי הוא, לב חכם
  96  ..........................................................................שקלט חכמה למודי פי על לנהוג לבו שהרגיל מי נקרא חכם

 365-368  .חהנצ אל זוכה העליונה החכמה היודע ,הזה עולם צרות שלמרות הוא יודע ,בראשו עיניו חכם
  179  .................................................................................................חכמה נקבל שמהם חכמים יש ודור דור בכל, חכם

  528  ............................................................................................לרבים מועילים, למעיינות נמשלו תורתו דברי, חכם

  172-178  ..............]ם"רמב :ערך ראה[ "נבוכים מורה" דעת נגד המחבר ויכוח .כך אדם נקרא מדוע ,חכם

  106  ..................................................העולם בחכמות שיודע מי ולא, התורה דרכי לפי הנוהג רק נקרא, חכם

  116, 96  ......................................................................................................אותנו ילמד ה"הקב כ"אא לדעת אפשר אי חכמה

  339-350  .............................................................................................בענינם כללים ושנים שלושים, הנפש וכוחות חכמה

  118  .................................החכמים וספרי בתורה ולקרוא מהחכמים ללמוד ללכת צריכים, להשיג חכמה

  489  ..............................................................................................................פיה על נוהג אם ורק אך, בעליה תחיה חכמה

  ,200, 194, 169, 167, 162, 160         ................................יודיע ה"קבשה לא אם, מעצמו לדעת לאדם אפשר אי, חכמה

 אם] בצדק לעשות לו ראוי מה לדעת [חכמה של בדרך לבחור לאדם לו אפשר אי, חכמה

  116  ........................................................................................................................................]התורה י"ע [לו יורה ה"שהקב לא

 או שיראה ומבלי, חכמה בספרי שיקרא ובלי, המחכימו מורה בלי אדם יגדל אם, חכמה

  97  ............ובינה שכל מלא רחב לב לבו אם אפילו זאת. לעולם חכםי לא; החכמים מנהגי שישמע

 או ,ם"רמב תוכשיט )הגיוניות הוכחות( "מופתים" הבאת י"ע אותה משיגים אם ,חכמה

  619-620, 523, 496-497, 441-442, 172-178...ורבנ משה מאז הדורות מסורת שקבלו חכמים אצל שלומדים י"ע

 להבחין יש – תושיה, מחשבה, עצה, מזמה, תחבולה, ערמה, פקחות, דעת, שכל, בינה, חכמה

  48  ..........................................................................הללו מהמלים אחת כל של נפרדת משמעות היא מה ולחלק

 לעצמו להטעים ישכיל השכל ובכח; נפשו אל חכמה חקי האדם יאסוף החכמה בכח, חכמה

 יבין הבינה בכח. האלוהיים בענינים וישכיל האדם מבינת הנשגבים החכמה דרכי ולאחרים

" אלהים דעת "ימצא הדעת ובכח. השם ובסוד והחידות והמשלים ומאמריה חכמהה מליצות

  114  ..................................................................................]א"י פרק ג"ח, "המדות ספר "עיין המושג לביאור: הערה[

 יבין לא וגם, ל"חז ובמדרשי שבתורה המליצות דיוקי יבין לא חכמה המחוסר, חכמה

  360  ....................................................................................................................................................................ה"הקב של בהנהגותיו

  לימוד: ערך ראה החכמה השגת, חכמה

  323-324  ......................................................................אחת בדרך כולן" בינה "אצל אבל, דרגות הבדלי בה יש, חכמה

  162  .....................................................................חכמה לו שיש ממי נמשכות הברכות וכל ההצלחות כל, חכמה

  390-391  ..........................................................................................................הזמנים מן בזמן ישתנו לא הלכותיה כל, חכמה

  484-486  ........................................................................................................................והעושר הגבורה מן יתרה מעלתה, חכמה

  620-627  ................................................................................................................................................................................לימודיות חכמות
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  624  .....ונפלאותיה הבריאה סתרי כ"אח להבין הצעה משמשת ידיעתן, וטבעיות לימודיות חכמות

  441  .....לרעים ורע ,לטובים טוב שהוא ,ה"הקב של בפעולותיו מבינים ,בלבם החכמה שציורי חכמים

  155  .......................................................................................................באדם זו תכונה' ה שהטביע טעם, לנשים חמדה

  273-274  ........................................................................................................................................השני של רכוש לחמוד לא, חמדה

  801-802  .........................................................................................................................................................................................ותפלתה חנה

  חכמה: וערך, ם"רמב: ךער עיין, חקירה

  202-204  .....................................................................................שמים מן בגילוי רק לדעת אפשר, הלבנה חידוש חשבון

  553  .................................................................................................................................................................ובינה חכמה, וישר טוב

  585  .........................................אותו כובש הוא יצרו מפני אלא, לטוב פנימי טבע ואדם אדם לכל יש. טוב

  211  .............................................................................................בתורה להנאמר הדורות גדולי שנתנו המצוות טעמי

  799-800  ............................................................................................................................................................הענין ביאור, ותמר יהודה

  825-826  ................................................................................................................."לטובה חשבה אלהים", אחיו את ניחם וסףי

  83  ......................................................................................והגפן והתאנה הזית, שהמשיל והמשל, ירובעל בן יותם

  401  .......................................................................עצמם את לתקן להעירם כדי, הרשעים בהם פוקד' שה יסורין

  409  .....................................................מתנגד לכל מנצחים' ה שביראת ללמדנו, המלאך נגד ומלחמתו יעקב

  124  ..................................................שיעמול צריך טוב שותלע אבל, השתדלותו בלי באדם נמצא הרע יצר

  588  .................................................קלים מעשים מן מתחיל, מעט מעט האדם את להכשיל דרכו, הרע יצר

  119  .......................................................................האדם בחיי שונות בתקופות מתגלים שונים ציורים, הרע יצר

  119  ..........................................."אגרא צערא לפום "אבל', ה בדרכי ללכת האדם על קשה מפניו. הרע יצר

  184  ..................................................................................................................................................................הכל יסוד היא' ה יראת

, העין ממראה הנעלמים בעולמות לבו-בעין וצופה המסתכל, הצחים יוריםהצ בעל"', ה יראת

' וכו המלאכים מחנות, השם אנשי לב חכם כל בלב ונגלים, הסכלים ממחשבת ונסתרים

 ומי. האמת יבין מדעתו והמבין' וכו מרכבה ומעשה בראשית ומעשה, לרבבות מרכבות

 ויתבושש גדולה יראה' ה את אייר הדעת בשקול הנטועות אלהים במראות להבין שבכחו

  261-262  ................................................................................................................................................................................................."מגדולתו

  266-267, 260-263                            ...................................................................................................................מדרגותיה ביאור', ה יראת

  592  ........תאותו יצר על למשול לו רב ידיו, נפלאותיו עוצם לו ונתבררו', ה בכבוד המבין', ה יראת

  260-263  ..............................................................................................................................זו מצוה לקיים משיגים כיצד', ה יראת

  591  .........................................................ממנו דורש ה"הקב מה נכונים ציורים האדם ישיג ידיה על', ה יראת

  262  .ייענש ענוש ,החלושה הנפש שייראנו הדרך באותה ,יקרה נפש בעל 'ה את יירא אם .'ה יראת

  570, 184, 182  ..........................................................................................................................................................................................העונש יראת

  186-187  ..................................................................................................................................................הרוממות ויראת העונש יראת

   288, 180-183  ................................................................................................................................................................כחו תיאור, שמים יראת

  148  ....................................................................................................הנבואה לדרגת כולם וזכ סיני הר במעמד ישראל

  561, 510-511, 229     הטבע מדרכי למעלה ישראל הנהגת לכן ,מצוות ושבע ג"תרי ,והאומות ישראל
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  696-700  ...........................................................................................השופטים מינוי בענין רבנו למשה עצתו פרשת, יתרו

 לקבל אפשרות לו שהעניקו וגם גופניותו מפני גם להם הטובה הכרת מפני, ואם אב כבוד

  306  ..............................................................................................................................................................................................יקרה צורה

  58  .................................................................................................................לספר אדם כל על חובה, ונפלאותיו' ה כבוד

  84-85  ...................................................................................................................... האדם שעל עליונה לרוח כינוי הוא כבוד

  307-308  ........................................................................................................................................................................................הכהנים כבוד

  305-306  .........................................................................................................................................................................וזקנים חכמים כבוד

  305-308  ......................................................................................................................................................ואם אב וכבוד, חכמים כבוד

  285-286  .........................................................................................................................................ומעלתו קדושתו ביאור, גדול כהן

  229-230  .................................................................................................................................העם לשאר ביניהם ההבדלים, כהנים

  163, 159  ...................................................בפועל כולם שאין אלא, הסותרים דברים גם בו נמצאים, האדם ותכוח

  339-350  .............................................................................................בענינם כללים ושנים שלושים, וחכמה הנפש כוחות

 ודעת בינה, שכל, חכמה אבל .'וכו רחמים, נקמה, גאוה, מעצמם מתעוררים הנפשות כחות

  124-125  ................................................................................................................................הגורמת סיבה בלי באדם יתעוררו לא

  876-881  ....................................................................................................................................................באדם בו שיש נפשיות כחות

  339-350  ......................................................................................................................................................................הנפש בכוחות כללים

  191  .......................................................................................יועיל לא זה כי, כאיולתו כסיל לענות שאין טעם, כסיל

  590  ..................................................................................................................................החכמה של בערכה מזלזלים כסילים

  286-287  ................................................................................................................................................................................המדה גנות, כעס

  324  ........................המלים בין מובן-שינוי יש כ"אא הענין אותו על חוזרות מלים במקרא אין, כפילות

  324  ....................................................................................................- במקרא כך זה לפעמים, שונות במלים ענין כפל

  57-58  .......................................................................................נכונה אינה כזו פרשנות שיטה, שונות במלים ענין כפל

  529  .....................................................................................................השומע ללב נכנסים הלב מן היוצאים דברים, לב

 ללמוד ללכת למדינה ממדינה רגליו לכתת צריך לה לזכות הרוצה, התורה חכמת לימוד

  547  ............................................רבים מיםמחכ וללמוד, מסיני דור אחר דור שקבלו, השמועות בעלי אצל

 על אלא, לא ומה שכלו על מתקבל מה הלומד שיבחר הטבעיות כלימוד לא, תורה לימוד

  519  ....................................................איננו ובין לחכו ערב בין, בצמא ולשתות בתורה פרט כל לחבב האדם

  289  ........................................................................................................................................................וללמד ללמוד, תורה לימוד

  חכמה: ערך ראה, לימוד

  90-91  .......................................................................................................................................................זה לשם טעם, הקודש לשון

  126-133  .....................................................................................טובות למטרות בהן השתמשל יש, רעות ותכונות מדות

  128-130  ......................................................ועקשות גאוה ן כגו, טובה למטרה בהן להשתמש אפשר, רעות מדות

  521  ......................................................................העונש ליראת צריך הוא, חכמה האדם שהשיג אחרי גם, מוסר

  553  .............................................................................................ומוסר חכמה לעם ללמד חייב המופלא החכם, מוסר

  197-198  .........................................................................................................................הדורות במשך לישראל שנעשו מופתים
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  66  .........................................................................................מהמלעיגים יבוש אל, אחרים ללמד רהתו דברי מחבר

  392-393  .......................................................................................................................................................ל"חז בדברי שיש מחלוקות

  383  ..........................................................................................................אדם של לבו מחשבות לפי הולך הכל, מחשבה

  797  .........................................................................ולכבדו לאהבו יוסיף כן, ודרכיו' ה במפעלות האדם מחשבות

  188-189  ............................................................................................................................................................................ואפיקורסים מינים

  598  .....................................................................................בתשובה שישוב רוצה כי, המת במות חפץ' ה אין, מיתה

  117  ............................................................................................................................................."חכם "נקרא שאינו עםט, מלאך

  552  .................................................................................מתורתו מלהתפרנס יפה והיא, למלאכה לבוז אין, מלאכה

 בו למקרא מתאימים דקדוקית נטיה וכל ניב כל איך יראה המעמיק, המקרא מליצות

  212  ..........................................................................................................................................................................................בו השתמשו

  202  .................................................................................אלוהי בכח שהם עצמם על יעידו ודבריה התורה מליצות

  212  ............................................................................................................שבהן עמוקה חכמה, התורה שבסגנון מליצות

  435, 414  ...............................................................................................................שבמקרא מליצה בכל יפה לעיין יש, מליצות

  282  .......................................................................................................ביניהם ההבדל מה, באומות ומלך בישראל מלך

  282  ............................................................................................................נביא פ"ע רק מינוי שמקבל טעם, ישראל מלך

  278-283  ........................................................................................................................................................עליו המוטלות מצוות, מלך

  278-283  ...........................................................................................................למלך הראויות מיוחדות בהנהגות נצטוה, מלך

  756-757  ..................................................................................................תנאי שום בלי מהם נגאל אנו מלכיות' ד, מלכויות

  758-759  .......................................................................................................................שקדמוהו לאלו אדום בין הבדל, מלכויות

  228, 222-224  ....................................................................................העם שאר למצוות מצוותיהם בין וההבדל, ישראל מלכי

  376  ...........................................................העם מדלי ויהיו לפעמים ויש יתעשרו רוב פ"ע, ההמצאות ממציאי

  86-87  ....................................................................................רוחו את ממררים, ערך-פחותי אנשים בין הנמצא מנהיג

  143  ................................................................................................................................לדור  מדור, בישראל החכמה מסורת

  208  ..............................................................עם שום י"ע מוכחש אינו, ישראל לעם שארעו המאורעות מסורת

  209  ........................................................................................................................בישראל לדור מדור הקבלה סדר מסורת

  210  ..........................................................."תיראו ואביו אמו איש "מן סעיף שבידינו המסורת אמונת, מסורת

  143  .....................................................................................................................................נבואה פ"ע לחדש אפשר אי, מצוות

  233-234  ......................................................"בשבילי אפשרי בלתי זה "עליה הטוען שיטעון מהן אחת אין, מצוות

  232  ...............................................................................................................................................בכולן נצטוו לא הנשים, מצוות

  256  ..........................................נפשו רמת לפי הקיום רמת אבל, בהן חייב מישראל ואחד אחד כל, מצוות

  234-255  ...................................................................................................................................המצוות ג"תרי רשימת קובץ, מצוות

  211  ................................................................................................................והנפש הגוף בריאות על שומר קיומן, מצוות

  258  .........................................................................................................................יקרה נפש לבעלי עליהן תוספות, מצוות

  781  ........................................................האחרון את תחילה לפרש, דברים' ב כשיזכירו הכתובים דרך, מקרא

  829-831  ...............................................................................................................................המן גזירת לבטל הצליח כיצד, מרדכי
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  487  ....................................................................................................................................................................מריבה מי וחטא משה

  277  .............................................................................................................................................ערכו מה וידע הכיר רבינו משה

  377  ................................................................"חן ליודעים ולא לחם לחכמים לא "עליו להמליץ יש, רבנו משה

  157-158  ...................................................................................................................................................................ענותנותו תיאור, משה

  170  .......................................................................................................................................................................................................ילמשכ

  חכמה: ערך עיין, משכיל

  599, 597  ..................................................................................................להרוג דין בית ביד כשאין גם להרוג, המלך משפט

  844  ...................................................................................לטובה נבואות כן לא, מלקיימן בו חוזר' ה, לרעה נבואות

  626  ......................................................................................................................................................................בבל מלך נבוכדנאצר

  167  .........................................................................................................................................................בהם להתבונן אין, נסתרות

  111  ...............................................................................................................................בראשית מעשי כל כוללת האדם נפש

  112  .....................................................................................................................................תכוחו היפוכי גם כללת האדם נפש

  114  ....................................................................................................וטבע לשמש מעל נשגבים כוחות עם האדם נפש

  112-114  ....................................................................................................ליותר שואף ותמיד, גבול ללא פועלת האדם נפש

  84-85  ............................................................................................- זכר לשון והכבוד; נקבה לשון' וכו ונשמה רוח נפש

  339-350  ...................................................................................................................................הנפש כוחות בענין כללים ב"ל, נפש

 אבל, מחברו גדול יותר קצדי להיות שבכחו ויש. בכחותיהן שוות כולן אין, אדם בני נפשות

  122-123  ......................................................................................................היגיעה לפי הכל כי, שכר יותר יקבל זה מפני לא

  349-350  ...........................................................................................................................בכוחותיהם הם שונים, אדם בני נפשות

  124  .......................................................הרע מתעורר היצר ציורי מפני אלא, הם טובים האדם בני כל נפשות

  782-783  ............................................................................................................ולגרשן אותן להוציא תקן עזרא, נכריות נשים

  414  .......................................................קשות בחידות הסתירו ל"חז, מרכבה ומעשה בראשית מעשה סודות

  396  ................................................................................................................................בחטא להכשל לא כדי וגדרות סייגים

  592  ...........................................................................................................................מהרע להתרחק כדי לעשות יש, סייגים

  141, 138  ..................................................................................................................................................................................דשמיא סייעתא

  91  ......................................................................................................................................הזה הספר לשם טעם, "לבנון "ספר

  315  ...........................................................................................האוילים של מלעגם ינצלו לא ספרים מחברי, ספרים

  262  .....................................................................................................................במקרא מפורש באו לא מדוע, תורה סתרי

  367-368  ...................................................המות שאחרי בעולם ניכר יהיה, והכסיל החכם בין ההבדל, הבא עולם

  226  ...............................................................................................................................................................................................כרת עונש

  570  .............................................האדם את לתקן' ית רחמיו מפני הוא גם, אדם בני מעניש ה"שהקב עונש

  76  .....................................................................................................................................לוט נענש ולא, לוט אשת של עונש

  262  .......................................................................................ייענש', ה בעבודת מוסיף שאינו יקרה נפש בעל. עונש

  263, 224-229  .....................................................................................................האדם בני דרגות לפי מעניש 'שה שונים עונשים

  214  ....................................................................ה"הקב של נימוקיו להבין בינתנו בכח אין בעולם שיש עונשים
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  489  ...................................................................................................לאחרים להיטיב אם כי, בו צורך לחכם אין, עושר

  568  .............................................................................'ה גזירת לפי הוא אלא, חריצותו מפני אינו אדם של עושרו

  139-140  ..........................................................................................................................................................לאדם המתלוה אלוהי עזר

 523, 442, 399-400                             ...........................................פיהם על ונהג חכמה חוקי שאסף ילמ רק, ממרומים עזר
  296  ........................................................................................................................................................עמלק מעשה זכירת, עמלק

  399, 282-283  ............................................................................................................................נגדו במלחמתו שאול של חטאו, עמלק

  98  ............................................................................................................................................................................................................ענוה

  276-278, 168, 165-166                   ...............................................................................................................................היא מה אמתית ענוה

  157  .......................................................................................................................עניו איננו עדיין, בלבד גאוה העדר, ענוה

  443  .....................................................................................................מחרפיו חרפת טוב בלב לשאת לחכם ראוי, ענוה

  695-696  .......................................................................זו דעה על להשיג שיש ומה, המלה בביאור ם"רמב דעת, עצה

  583  .................................................................................................................................................................שבה ההשחתה, עצלות

  132, 129-130  ........................................................................................................................מסוימים במצבים תועלתה, הלב עקשות

  177  ..............................................................................................................................................רוח ישא דבריה כל, פילוסופיה

  191  ......................................................"ממנו לכסיל תקוה "לאב בעיניהם חכמים היו, הקדמונים פילוסופים

  142  ..................................................................................................................העולם אומות בין שהיו צדיקים פילוסופים

  140-141  ........................................................................נכונות אינן] הוכחותיהם [=ומופתיהם, הם טועים, פילוסופים

  402  .............................................................................................................................................................המגפה את שעצר פינחס

  783-786  ..........................................................................הגוים הם או ישראל הם" עצות אובד גוי "אם,  האזינו פרשת

  487, 371-374, 130-131                  ...................................................................................................................................................לו ורע צדיק

  397  ...........................................................................................................................................החטא יגרום פן תמיד ירא, צדיק

  376  .....................................................................במעשיהם יצליחו שלא יש, כשרון בעלי או חכמים או צדיקים

  764-766  .............................................................................................................................עליהם יביא ה"שהקב והפורעניות, צור

  214  ........................................................................ה"הקב של נימוקיו להבין בינתנו בכח אין, בעולם שיש צרות

  290-293  .............................................................................................................................................................................................השם קדוש

  284-286  ................................................................................................................................זו המצו לקיים משיגים כיצד, קדושה

  284-285  .....................................................................................................................................................המצוה ביאור, תהיו קדושים

  , 290-292  ...........................................................................................................................................................................................השם קידוש

  139-140  .......................................................................................................................................................אופנים ארבעה, אלהים רוח

  228  ..........................................................................................................................ומנהיגים מלכים על השורה עליונה רוח

  229-230  .....................................................................)ולויים כהנים (בישראל שונות משפחות על השורה שונה רוח

  741-742, 719-720, 710-712          .......................................................................הילדים של לעצתם שנשמע טעותו, רחבעם

  132  .....................................................................................................................................הכסיל דרך כן, הרשעים על רחמים

  695-696  .........................................................................."עצה "המלה בביאור ם"רמב מדברי מסתייג המחבר, ם"רמב

  173-177  ..........המדות מעלות לבין שכליות מעלות בין המחלק ם"רמב מדברי מסתייג המחבר, ם"רמב
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 הוכחות( "מופתים" הבאת י"ע חכמה שמשיגים ם"רמב מדברי מסתייג המחבר ,ם"רמב

  ........................רבנו  שהמ אזמ הדורות מסורת שקבלו חכמים אצל לומדים אם רק אלא ;)הגיוניות

עעעעעעעעעעעעעע 619-620 ,523 ,496-497 ,441-442 ,172-178                  ..............................................................................................................................

 מציאות: התורה מיסודות' ג רק ידיהן על ביסס שבספרו החקירה דרכי כל למרות, ם"רמב

 על להשען הוא גם נאלץ האמונה יסודות שאר אבל. גוף לו ושאין ,יחיד ושהוא, הבורא

  176  ..............................................................................................................................החקירה על ולא,  מסורתנו של אמונה

 לקורא ראוי ,בספרו אחר במקום לעיין הקורא את מפנה כאשר, זה ספר מחבר ו"רנה

  320  ...............................................................................................................................................................................................כך לעשות

  651  ............................................................לכותבם בלי, מרעיונותיו הרבה לעצמו והשאיר, לקצר ניסה ו"רנה

  806  ........................................................................................................................."חיים מים באר "ספר לכתוב תכנן ו"רנה

  847, 784  .............................................................................................................."רביעי בית "לכתוב תכנן המחבר הרב, ו"רנה

  155  ........................................................................................................כך' ה שעשה טעם, למאכלים שיש טבעי רעבון

  600, 598  ...............................................מעשיו שיתקן אפשר חי הנהרג עוד כל כי, התורה הקפדת טעם, רציחה

  125  .................................................................................................להרע בשכלו משתמש כי, מהחיות גרוע הוא רשע

  372-374, 69-70 .........................................................................................................................................................................................לו וטוב רשע

  530  .........................................................................................................עצתם מפר' ה אבל, רע לעשות זוממים רשעים

  401  ...........................................................................................................יחד בקבוצה שיתחברו הדבר טוב לא, רשעים

  399, 281  ..............................................................................................................מלכותם בהנהגת ביניהם ההבדל, ודוד שאול

  282-283  .........................................................................................................................................עמלק נגד במלחמתו חטא, שאול

  63  .................................................................................................ממנה שהפסיק מלאכתו על אדם יצטער אל, שבת

  449  ...................................................................................................................................קחפ וגם חכם גם להיות צריך שופט

  155  .............................................................................................משינתו היקיצה חוש באדם' ה שהטביע טעם, שינה

  122  .....לבד' לה רק נודע לזה הסיבה סוד, אחר ליצור יצור כל ובין, לחברו אדם בין שיש שינויים

  87  ..............................................................ושמחים האל בנפלאות מתבוננים היו כי, במקדש הלוים של שיר

  381  .....................................................................................................הנפש מושחת והוא בשירו קול הנותן כסיל, שיר

  291  .............................................................................................................ברכות וכן, לנו תקנו ל"שחז שבחותות שירים

  257  .............................................................................................................אסור ולנו, מותר זה לגוים', ה בעבודת שיתוף

  559-560  ......................................................לה כראוי חשיבות לתורה מייחס אינו כי לימודו שוכח האדם. שכחה

  141  ..............................................................................................הפילוסופים שהמציאו בדוי מושג הוא, הפועל שכל

  103  ..................................................................שלו שליחים וכולם, הנבראים י"ע בעולם מפעיל' ה ועונש שכר

  122-123  ..............................בריותיו עם בטירוניא בא' ה ואין, האדם כוחות יכולת לפי משתנה, ועונש שכר

  558-559  ..................................................................................................................הענינים בכל הגדולה וחכמתו המלך שלמה

 אותו ברך' וה". משפט לשמוע "בקש אלא, בכלליותה החכמה על בקש לא המלך שלמה

  450  ........................................................................................................................................................................................החכמות בכל

  443-444  ...........................................................................................ואות כשהוכיח ירבעם על שהקפיד במה חטא שלמה
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  385  .................................................................ענינו פנימיות לפי הוא שמו בעולם ודבר דבר כל, דבר של שמו

  324, 54, 48-49  ................................................................– במשמעויותיהם ביניהם לחלק ההכרח, נרדפים שמות

  482  ..................................תמיד בשמחה הוא, התורה במליצות ומתבונן החכמה באסיפת הדבק, שמחה

  404  ........................................................................................................שכלו משפט אחר אדם כשנוהג רק היא, שמחה

  115  .............................................................................................................תמידית שמחה לו יש בחכמה הנדבק, שמחה

  382  ........................................................................................................................מצוותיו לשומרי שומר ה"שהקב שמירה

  273  .................................................................................................................................................אסורה היא בלב אפילו, שנאה

  276  ................................................................................................................................................................ענוה איננה רוח שפלות

  277  ..........................................................................................................................................................זו מדה ביאור, רוח שפלות

  298-299  .....................................................................................................................................................זו מצוה לקיים כיצד, תוכחה

  444  ...............................ישראל מלכות לחלוקת גרם, אותו שהוכיח ירבעם על שהקפיד שלמה, תוכחה

  258, 212  ...................................................................דרגתו כפי בה רואה ואחד אחד כל, מלוטש למראה דומה תורה

  275  ......................................................................................לזה טעם, האסורות מהמדות חלק על הזהירה לא תורה

  211  ......................................................................................................................הדעת לשיקול המנוגד דבר בה אין, תורה

  60  ....אחרים בענינים שישיג מה מכל בהרבה יקר זה, התורה בדרושי מעט רק המשיג גם, תורה

  202-207  וחיה בהמה של כשרות סימני ומפני ,לבנה חידוש חשבון מפני התורה לאמיתות הוכחה ,תורה

 העתידות מאורעות על הודיע גוי שאפילו, בלעם מפרשת היא לאמיתותה הוכחה, תורה

  212  .................................................................................בגוי תלה אלא עצמו בשם זה כל כתב לא ומשה, לישראל

  209  .............................................................מישראל רבוא ששים ונוכחות עדות י"ע לאמיתותה הוכחה, תורה

  776-777  ............................................................................הרע מיצר תגן ואז, ותפארתה סגולתה להכיר חייבים, ורהת

  279-280  .......................................................................................................................)דברים" (תורה משנה "ספר מעלת, תורה

  288-290  ........................................................................................................................................וללמדה תורה ללמוד מצוה, תורה

  510  .............................................................................................................הטובות לכל ישראל זוכה שמירתה י"ע, תורה

  208-209  ....................................................................................דור אחר דור הדורות קבלת ואמתות, בידינו אמת תורת

  203-206  ................................................טהורה חיה ומסימני, החודש מקידוש היא וההוכחה, נובידי אמת תורת

  209-210  ....................................בדבר שיערער מי היה ולא, עדים רבוא ששים לכך עדות, בידינו אמת תורת

  194-195  ..........................................................................................וישרים צדיקים חוקים בה שרואין, בידינו אמת תורת

  293-295  .....................................................................................................................................................זו מצוה לקיים כיצד, תפילה

  293-295  ....................................................................................................המזון תוברכ שמע וקריאת תפילה מצוות, תפילה

  297-298  ................................................................................................................................................................................וידוי וגם תשובה

; להורגו אסור, בפושע בו התרו שלא אלא העבירה מעשה שראו הדיינים אפילו, תשובה

  600, 599  .....................................................................................................................................................מעשיו לתקן לו לאפשר כדי

  297-298  ....................................................................................................................................................זו מצוה לקיים כיצד, תשובה
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